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39ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 16 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Àlvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clarck. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto  Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 

Othon Mäder. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (44). 
O SR PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 44 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Senhor Primeiro Suplente, servindo de 

Segundo Secretário, procede à leitura da Ata da 
sessão anterior que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Senhor, Primeiro Secretário dá conta do 
seguinte: 

 
AVISO 

 
Do . Sr. Ministro da Fazenda, número 166, nos 

seguintes têrmos: 
Em 12 de maio de 1958. 
Aviso nº 166: 
Senhor 1º Secretário: 
Em referência ao Ofício- número 150, de 15 

de abril, findo com o qual V. Exa. transmitiu o teor 
do Requerimento nº 94 de 1958, em que o Sr. 
Senador Lineu Prestes solicita informações sôbre 
pesquisa de  petróleo em Rio Claro, tenho a honra 
de encaminhar a V. Exa. cópia dos esclarecimentos 
prestados a respeito pela Petróleo Brasileiro S. A. 
(Petrobrás). 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmim. 

 



– 506 – 
 

PETROBRÁS 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

 
Gabinete do Presidente 
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1958. 
ODE-180-58 
Senhor Ministro: 
Tenho a honra de restituir, em anexo, o 

expediente protocolado no Ministério da Fazenda 
sob número 96.533 e encaminhado à Petrobrás pelo 
Chefe do Gabinete de Vossa Excelência. 

2. A respeito do Requerimento número 94, de 
1958, do Senhor Senador Lineu Prestes respondo, 
com o maior prazer, aos quesitos formulados: 

2.1 – Se a Petrobrás instalou alguma sonda de 
pesquisa de petróleo em Rio Claro e, em caso 
afirmativo quais foram os estudos preliminares em 
que ela se baseou para assim proceder. 

– A Petrobrás instalou uma sonda de pesquisa 
de petróleo no Município de Rio Claro, Estado de 
São Paulo. 

– Os estudos geológicos de superfície da 
região foram iniciados por vários geólogos da 
Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São 
Paulo e do Departamento Nacional da Produção 
Mineral do Ministério da Agricultura (antigo Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil). 

– Devese acentuar que a área englobada 
pelas cidades de Rio Claro, Piracicaba, São Pedro,  
Xarqueada, Torrinha, Limeira, Bofete etc., foi 
exaustivamente, investigada, pois, nela tiveram início 
no último decênio do século passado, as pesquisas 
de petróleo no Brasil. 

– Cêrca de duas dezenas de perfurações 
foram executadas tanto pelo Govêrno Estadual 
quanto pelo Govêrno Federal através do antigo 
Serviço Geológico e Mineralógico, sem que  
fôsse encontrada a presença de  horizontes ca- 
 

pazes de produzir óleo em quantidade comercial. 
2.2 – Se foi feito o levantamento geológico da 

região, e, em caso afirmativo, se por geólogos da 
Petrobrás ou por firma especializada, esclarecendo, 
também, na última hipótese, em quanto importaram 
os trabalhos. 

– Como os. princípios gerais sôbre Geologia 
do Petróleo evoluíram muito nestes últimos vinte 
anos, novos estudos foram realizados para elucidar 
vários pontos, desde que, no início a esperança dos 
pesquisadores estava concentrada nos afloramentos 
de folhetos betuminosos abundantes na formação 
denominada Irati. 

– Verificada a invalidade dessa presunção, 
mister se tornou a execução de trabalhos de grande 
envergadura, presentemente em andamento, em 
tôda a Bacia Sedimentar do Sul do Brasil, que se 
estende desde o Estado de São Paulo até ao Rio 
Grande do Sul, atravessando os Estados do Paraná 
e de Santa Catarina, onde as formações geológicas 
parecem apresentar uma coluna sedimentara mais 
completa. 

– Assim, procurando eliminar dúvidas sôbre a 
possível presença de óleo nos arredores de Rio 
Claro e Piracicaba, a Petrobrás encarregou o 
geólogo Luciano Jacques de Morais de realizar  
um reconhecimento na referida área. Depois, 
contratou os serviços da Prospec, sob a orientação 
dos geólogos Otávio Barbosa, professor da Escola 
Politécnica de São Paulo, e de Franklin de Andrade 
Gomes, da Prospec, e, anteriormente, dos  
quadros do Conselho Nacional do Petróleo. Êsses 
trabalhos recomendaram e indicaram como 
suficientes para esclarecer a questão do óleo no 
citado Município as perfurações de Pitanga é de 
Assistência. 

– As despesas com os serviços da Prospec 
importaram em Cruzeiros 370.000,00 trezentos e se- 
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tenta mil cruzeiros) e com o Engenheiro Luciano 
Jacques de Morais em cêrca de 50.000,00 
(cinqüenta mil cruzeiros). 

2.3 – Se foram estudadas as camadas do 
subsolo e por que processo o foram – geofísico, 
sísmico, elétrico ou gravimétrico. 

– Para a locação das sondagens de Rio Claro 
e Piracicaba foram aplicados métodos de pesquisa 
geológica de superfície. Os métodos geofísicos de 
prospecção do subsolo, não foram utilizados porque, 
dadas as características da área, não apresentam 
dados claros para boa interpretação. 

– A ausência de petróleo foi revelada não só 
pelos testemunhos obtidos durante a perfuração, 
como também pela aplicação da técnica 
Schlumberger de perfilagem elétrica. 

2.4 – Se seriam imprescindíveis os estudos 
referidos no item c, na região citada e, em caso 
afirmativo, quais os resultados alcançados. 

– Não foram considerados imprescindíveis os 
estudos geofísicos. Apenas os métodos geológicos 
superficiais são suficiente para de terminar a locação 
de perfuração dos testes. Em virtude das dificuldades 
geológicas peculiares à região, cortada pelos derrames 
de diabásio, o método sísmico encontra sérios 
obstáculos para atingir com eficiência seus objetivos. 

2.5 – Que profundidade já atingiu a sondagem? 
– A perfuração realizada pela Petrobrás, em 

Rio Claro (Assistência), alcançou 1.335,33 metros, 
tendo atingido o embasamento cristalino. 

2.6 – Houve, há pouco tempo, outras 
sondagens do mesmo gênero em região próxima? 
Obtiveram êxito? 

– A Petrobrás realizou também, no  
ano de 1957, conforme foi recomendado  
nos estudos da Prospec, perfuração do poço  
da Fazenda Pitanga, no Município de 
 

Piracicaba, a cêrca de 10 km do poço de Assistência, 
o qual atingiu 1.228 metros e não revelou, entretanto, 
a presença de óleo, mesmo tendo alcançado o 
embasamento cristalino. 

2.7 – Houve, há muitos anos, outras 
sondagem na região? Qual o resultado? 

– Em locais não muito distantes da sondagem 
de Rio Claro, foram realizadas, há alguns anos, 
várias perfurações pelo Govêrno do Estado  
de São Paulo, pelo antigo Serviço Geológico  
e Mineralógico do Brasil (atual DNPM)  
e por companhias particulares em iniciativa  
privada. 

– Essas atividades se concentraram  
na área de São Pedro, Xarqueada, Rio Claro, 
Piracicaba. Não apresentaram resultados positivos, 
visto que tiveram por objetivo os arenitos 
betuminosos superficiais, exsudações asfálticas e 
pequenas emanações de gás oriundas da Formação 
Irati, ficando demonstrado, não obstante os 
inestimáveis dados Coletados para estudos 
geológicos, mormente pela perfuração dos poços de 
Pitanga e Assistência, a falta do devoniano, que é a 
formação capaz de gerar óleo em quantidade 
comercial. 

– Prosseguem os estudos para localizar, no 
bordo leste da bacia sedimentar, áreas onde o 
devoniano possa estar presente a fim de serem 
testadas com perfurações pioneiras. Realizam-se 
agora trabalhos preparatórios para uma sondagem 
nos arredores da cidade de Olímpia, ao norte de Rio 
Claro. 

– Finalmente, cabe esclarecer que as duas 
perfurações realizadas nos Municípios de Piracicaba 
e Rio Claro, obedeceram à melhor técnica de 
pesquisa, dispuseram de todos os recursos 
necessários e proporcionaram elementos con- 
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clusivos quanto a inexistência de óleo em volume 
suficiente para aproveitamento. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os meus protestos de elevada estima e 
atenciosa consideração. – Janary Gentil Nunes. – 
Presidente. 

 
Ofícios 

 
Da Câmara do Distrito Federal, nº 591, 

acusando e agradecendo o recebimento da 
comunicação dos nomes que constituirão a Mesa do 
Seriado que dirigirá os trabalhos na presente sessão 
legislativa. 

– Do Sr. Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, número 193-P, como segue: 
 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
Of. nº 193-P. 
Rio de .Janeiro, D.F., em 13 de maio de 1958. 
Senhor Presidente. 
Envio a Vossa  Excelência novas cópias de 

acórdãos e respectivas notas taquigráficas que 
declararam inconstitucionais leis federais e estaduais 
abaixo relacionados: 

1) – Recurso de Mandado de Segurança nº 
4.992 julgado a 23-12-57 (inconstitucional o art. 2º da 
Lei número 2.622 de 1950); 

2) Recurso Extraordinário número  19.423 
julgado a 30-5-1952 (inconstitucional a cobrança do 
Impôsto de Renda sôbre os vencimentos de 
professores); 

3) Recurso Extraordinário número 28.313 do 
Estado do Espírito Santo, julgado a 3-4-1956 
(inconstitucional o Decreto-lei número 15.854, de 25 
de abril de 1945 e Lei nº 135, de 30 de novembro de 
1948); 

4) Recurso Extraordinário número 7.825, do 
Estado do Rio, julgado a 22-1-1947 (inconstitucional 
a cobrança do impôsto de indústria e profissão); 

5) Representação nº 102, do Piauí, julgada a 
24-11-1948 inconstitucionalidade dos arts. 68, 
parágrafo único, 69 e 74; êste em parte, da 
Constituição Estadual); 

6) Representação nº 111, de Alagoas, julgada 
a 23-9-1948 (inconstitucionalidade do art. 57 e seu 
parágrafo 2º e art. 58 e parágrafo único, da 
Constituição Estadual). 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os meus protestos de alta 
consideração e aprêço. – Ministro Orosimbo Nonato, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal  
 

TRIBUNAL PLENO 
 

MATÉRIA CONSTITUCIONAL RECURSO 
DEMANDADO DE SEGURANÇA Nº 4.992 

DISTRITO FEDERAL 
 
Relator : O Sr. Ministro Barros Barreto. 
Recorrentes: Luiz Alves Ribeiro Filho e outros. 
Recorrida: União Federal. 
 

Relatório 
 
O Senhor Ministro Barros Barreto – (Relator): 

Luiz Alves Ribeiro Filho e dezenas de outros 
funcionários públicos civis da União, todos 
aposentados, impetraram ao juízo da Terceira Vara 
da Fazenda Pública, mandado de segurança, contra 
atos do Diretor da Despesa Pública do Ministério da 
Fazenda, negando-lhes o pagamento, atualizado 
segundo os valores aprovados pela Lei número dois 
Mil setecentos e quarenta e cinco (2.745) de doze 
(12) de março de mil novecentos e cinqüenta e seis 
(1956), da gratificação adicional a que êles se diziam 
com direito. 

Concedeu o writ, a sentença de fôlhas duzentos 
e vinte e nove duzentos e trinta e quatro (229-234); 
houve recurso de ofício, agravando a União Federal.  
O Colendo Tribunal Federal de Recursos deu 
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provimento aos recursos, para cessar a segurança, 
tomando-se por maioria de votos o acórdão de fôlhas 
duzentos e sessenta e quatro (264), que contém esta 
ementa: – «Funcionário público aposentado – 
Gratificações por tempo de serviço; sua 
inalterabilidade, em virtude de aumento decorrente 
de alteração de poder aquisitivo da moeda». – A 
fôlhas duzentos e sessenta e seis (266), acudiram os 
vencidos com o presente recurso ordinário, que teve 
processo regular, falando por último o eminente 
doutor Procurador Geral da República, que exarou o 
seguinte parecer: – «Luiz Alves Ribeiro Filho, e 
outros, todos servidores públicos federais, 
aposentados antes da vigência da Lei número dois 
mil seiscentos e vinte e dois (2.622), de dezoito (18) 
de outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco 
(1955), impetraram ao Meritíssimo Juiz da Terceira 
Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, 
mandado de segurança contra atos do senhor Diretor 
da Despesa Pública que lhes negou pagamento de 
gratificação adicional atualizada segundo os valores 
dos padrões de vencimentos aprovados pela Lei 
número dois mil setecentos e quarenta e cinco 
(2.745), de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956). 
– A fôlhas duzentos e oito-duzentos e treze (208-
213) se encontram as informações prestadas pela 
autoridade apontada como coatora, das quais 
destaco o seguinte trecho: – «Diz o artigo quinto,  
parágrafo primeiro, do Decreto número trinta e hum 
mil novecentos e vinte e dois-cinqüenta e dois 
(31.922-52), que regulamentou a aplicação do artigo 
cento e quarenta e seis (146), da Lei número mil 
setecentos e onze-cinqüenta e dois  (1.711-52): – «O 
funcionário efetivo continuará a perceber na 
aposentadoria ou disponibilidade, a gratificação 
adicional por tempo de serviço em cujo gôzo se 
 

encontrava na atividade». – A Lei número dois mil 
setecentos e quarenta e cinco-cinqüenta e seis 
(2.745-56), em seu artigo doze (12) determina: – «A 
revisão dos proventos dos servidores aposentados 
da União e dos Territórios será feita nos têrmos da 
legislação em vigor» – A legislação a que se refere o 
artigo doze (12) da Lei número dois mil setecentos e 
quarenta e cinco-cinqüenta e seis (2.745-56), é a Lei 
número dois mil seiscentos e vinte e dois-cinqüenta e 
cinco (2.622-55), que dispõe em seu artigo segundo: 
– «As gratificações adicionais por tempo de serviço 
incluídas nos proventos dos servidores inativos não 
serão majoradas em virtude do aumento decorrente 
da alteração do poder aquisitivo da moeda». –  Isto 
pôsto, uma vez que o Decreto número trinta e um mil 
novecentos e vinte e dois-cinqüenta e dois (31.922-
52), estabelece que o funcionário leva para a 
inatividade a mesma gratificação adicional que 
percebe em atividade, e o artigo segundo da Lei 
número dois mil seiscentos e vinte e dois-cinqüenta e 
cinco (2.622-55), que as gratificações adicionais 
incluídas nos proventos dos inativos não serão 
majorados, outro  não pode ser o critério desta 
Diretoria senão deixar de alterar as gratificações 
adicionais, ao aplicar a revisão determinada pela Lei 
dois mil setecentos e quarenta e cinco-cinqüenta e 
seis (2.745-56). – Cumpre esclarecer, ademais, que 
o Egrégio Tribunal de Contas também adota critério 
idêntico, pois só registra as apostilas feitas  
com a alteração exclusiva do padrão ou referência 
em que se aposentou o inativo. – Estas informações 
estão corroboradas pelo parecer da Procuradoria da 
Fazenda Pública, que as acompanha (fôlhas  
duzentos e dez-duzentos e treze) (210-213).  
– A sentença de fôlhas duzentos e vinte e  
nove-duzentos e trinta e quatro (229-234)concedeu 
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a ordem. – A União Federal agravou e os 
impetrantes ofereceram contra-minuta, depois de 
decorridos alguns meses da abertura da vista ao seu 
advogado (fôlhas duzentos e quarenta (240) e 
duzentos e quarenta e nove (249). O Tribunal 
Federal de Recursos reformou a sentença para 
cassar a ordem, em acórdão de fôlhas duzentos e  
cinqüenta e cinco-duzentos e sessenta e sete (255-
267), cuja ementa é a seguinte: – «Funcionário 
público aposentado – Gratificações adicionais por 
tempo de serviço; sua inalterabilidade, em virtude do 
aumento decorrente de alteração do poder aquisitivo 
da moeda». Do voto do Relator, senhor Ministro 
Cunha Mello constam as razões de decidir, de forma 
clara e sintética: – «Dou Provimento. Caso o writ. 
Está escrito no artigo dois (2) da Lei número dois 
seiscentos e vinte e dois (2.622), de dezoito (18) de 
outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco 
(1955) – «As gratificações adicionais por tempos de 
serviço incluídas nos proventos dos servidores 
inativos não serão majoradas em virtude de  
aumento decorrente de alteração do poder aquisitivo  
da moeda». – O Parlamento, por proposta do 
Executivo, aumentou a remuneração dos servidores 
públicos. Quanto aos  inativos, porém, mandou claro, 
que se computasse aumento sôbre a gratificação 
adicional. – Nenhuma ilegalidade no ato impugnado 
e com o qual a Administração Pública deu 
cumprimento ao que explícito na lei». – Foi interposto 
recurso ordinário (fôlhas duzentos e sessenta  
e seis) regularmente processado. – A decisão 
recorrida  merece provimento por seus jurídicos 
fundamentos. – Contra a pretensão dos recorrentes 
existe lei expressa, o artigo segundo da Lei  
dois mil seiscentos e vinte e dois (2.622),  
de dezoito (18) de dezembro de mil novecen- 
 

tos e cinqüenta e cinco (1955), transcrito no voto do 
Senhor Ministro Cunha Mello ao qual me reporto. – 
Opino, pois, pela rejeição do recurso. – Distrito 
Federal, quatorze (14) de novembro de mil 
novecentos e cinqüenta e sete (1957). – (Assinado) – 
Carlos Medeiros Silva – Procurador Geral da  
República». – Está feito o relatório. 
 

Voto 
 

O Senhor Ministro Barros Barreto – (Relator): 
– Consoante dispõe artigo quinto, parágrafo primeiro 
do Decreto  número trinta e um mil novecentos e 
vinte e dois (31.922), de quinze (15) de dezembro de 
mil novecentos e cinqüenta e dois (1952) 
regulamentando os artigos cento quarenta e cinco 
(145), número décimo-primeiro do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, e cento e 
quarenta e seis (146) Lei número mil setecentos 
onze (1711) de Vinte e oito (28) de outubro de mil 
novecentos e cinqüenta e dois (1952), «O funcionário 
efetivo continuará a perceber, na aposentadoria, a 
gratificação adicional por tempo de serviço, em cujo 
gôzo se encontrava na inatividade». É impossível 
vingar a majoração de tal gratificação adicional,  
incluída nos proventos da inatividade, por isso que 
vedada, expressamente, no artigo segundo da Lei 
dois mil seiscentos e vinte e dois (2.622), de dezoito 
(18) de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e 
cinco (1955), verbis: – «As gratificações adicionais por 
tempo de serviço, incluídas nos proventos dos 
servidores inativos, não serão majoradas em virtude do 
aumento decorrente de alteração do poder aquisitivo da 
moeda». – Atenda-se ainda, no que reza, com tôdas  
as letras, a Lei número dois mil setecentos e  
quarenta e cinco (2.745), de doze (12) de março de 
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mil novecentos e cinqüenta, e seis (1956), no artigo 
doze (12): – «A revisão dos proventos dos servidores 
aposentados da União e dos Territórios será feita 
nos têrmos da legislação em vigor». – Deflui do 
exposto como proclamou o ilustre Tribunal a quo, 
que, carecendo de direito líquido e certo ao 
pretendido aumento sôbre gratificação adicional os 
funcionários inativos, nenhuma ilegalidade decorreu 
do ato impugnado da Administração Pública. – A 
jurídica fundamentação do venerando aresto de 
fôlhas duzentos e sessenta e quatro (264), mas sem 
infirmá-la, foram repetidas as razões, descoloridas 
do convencimento, aduzidas desde a petição inicial – 
Nessa conformidade e de acôrdo com o douto 
parecer da Procuradoria Geral da República nego 
provimento ao recurso 

 
Vista 

 
O SENHOR MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: 

– Senhor Presidente, peço vista dos autos. 
 

Decisão 
 
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: 

Pediu vista o Excelentíssimo Senhor Ministro Ribeiro  
da Costa depois de votar o Excelentíssimo Senhor 
Ministro Relator pelo Desprovimento do Recurso. – 
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Orozimbo Nonato da Silva. – Relator o 
Excelentíssimo Senhor Ministro Barros Barreto. – 
Assinado Hugo Môsca – Vice-Diretor Interino. 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO RIBEIRO DA 

COSTA: – Senhor Presidente, quando o  
eminente Senhor Ministro Barros Barreto, relator 
dêste recurso de mandado de segurança proferiu 
o seu douto voto, tive a minha atenção 
despertada para o fato de ser o pedido idên- 
 

tico, pelo menos, a outros anteriormente julgados. 
Efetivamente, a razão está comigo; êste Tribunal 
apreciou casos idênticos, entre êles o de Antônio 
Cardoso e outros e de Osvaldo Mota e Silva e, 
ainda recentemente, outro caso, de que fui relator 
no Mandado de Segurança número quatro mil 
oitocentos e trinta e seis (4.836), de um médico, 
também aposentado, doutor Carlos Lindenberg 
Pôrto Rocha. – Em todos êsses casos, o Tribunal 
examinou a hipótese prevista na Lei número dois 
mil seiscentos e vinte e dois (2.622) cujo artigo 
segundo, estabelece uma restrição à concessão 
de adicional previsto no seu artigo primeiro – O 
Relator do caso no Tribunal de Recursos foi o 
senhor Ministro Djalma da Cunha Mello, que 
nesta votou: – «Dou provimento. Cesse o Writ. 
Está escrito no artigo dois da Lei número dois mil 
seiscentos e vinte e dois  (2.622), de dezoito (18) 
de outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco 
(1955): – «As gratificações adicionais por tempo 
de serviço, incluídas nos proventos dos 
servidores inativos, não serão majoradas em 
virtude de aumento decorrente de alteração do 
poder aquisitivo da moeda». – O Parlamento, por 
proposta do Executivo, aumentou a remuneração 
dos servidores públicos. Quanto aos inativos, 
porém, mandou, claro, que não se computasse 
aumento sôbre a gratificação adicional. – 
Nenhuma ilegalidade no ato impugnado e com a 
qual a Administração Pública deu cumprimento ao 
que explícito na lei». – O meu ponto de vista foi 
que:  – Primeiro) êsse dispositivo só poderia ser 
aplicado ao aumento de vencimentos que fôsse 
declaradamente, motivadamente apoiado na 
alteração do valor aquisitivo da moeda;  
Segundo) quando fôsse aplicável, só o seria da 
vigência da lei em diante, não podendo abran- 
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ger os funcionários já aposentados que faziam jus 
àquela gratificação adicional, que tinham a seu 
favor um direito adquirido; Terceiro) inexeqüível 
essa disposição, porque contravém ao disposto no 
artigo cento e noventa e três (193), da Constituição 
Federal, que expressamente diz ao contrário. – 
Realmente êsse dispositivo constitucional, 
preceitua: – «Os proventos da inatividade serão 
previstos sempre que, por motivo de alteração do 
poder aquisitivo da moeda, se modificarem os 
vencimentos dos funcionários em atividade. – Logo, 
o adicional, mesmo com o aumento proveniente de 
lei, quando êsse aumento seja determinado pela 
alteração do poder aquisitivo da moeda, contraria 
norma constitucional. – Penso que está, assim 
afastada qualquer dúvida a respeito. – No último 
caso (Mandado de Segurança número quatro mil 
oitocentos e trinta e seis (4.836), disse o seguinte: – 
«A situação do recorrente; no quadro do 
funcionalismo público federal, era a de aposentado, 
padrão «O» de acôrdo com o dispositivo da Lei 
número quatrocentos e oitenta e oito (488) de 
quinze (15) de novembro de mil novecentos e 
quarenta e oito (1948), artigo vinte e cinco (25), 
vencimento que lhe foi conferido e mandado 
apostilar no respectivo título (vide fôlhas cinco 
verso) (5v), quando por fôrça da Lei número mil 
setecentos e onze (1.711), de mil novecentos e 
conqüenta e dois (1952) artigo cento e quarenta e 
seis (146) parágrafo único, foram acrescidos aos 
seus vencimentos os adicionais de vinte e cinco por 
cento. – O cálculo dessa gratificação, procedido nos 
têrmos do Decreto número trinta e um mil 
novecentos e vinte e dois (31.922), de quinze (15) 
de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e dois 
(1952) contra o qual se insurge o recorrente, to- 
 

mou como valor o vencimento do servidor ao tempo  
de sua atividade, Padrão M. Mas cabe considerar 
que ao tempo em que a gratificação adicional foi 
estendida aos funcionários já aposentados o 
vencimento do recorrente correspondia ao Padrão O. 
– O exato entendimento jurídico, data vênia, está 
com o voto do Senhor Ministro Arthur Marinho, 
expresso, a fôlhas setenta (70), quando diz «O 
Padrão M, de mil novecentos e quarenta (1940). É 
êle, portanto, que se toma em conta, aplicando-se 
assim, em perfeita harmonia, o artigo cento e 
quarenta e seis (146), do Estatuto dos Funcionários, 
com as disposições de outras leis». – Êsse 
raciocínio, é correto. – A lei concessiva de 
gratificação adicional é de mil novecentos e 
cinqüenta e dois (1952), e manda tomar por base o 
valor contemporâneo do vencimento do funcionário 
para incidência do Cálculo respectivo. – Se 
aposentado, o servidor público, ocorre o benefício de 
outros proventos, êstes devem ser deferidos de 
acôrdo com a sua situação na inatividade, não se 
justificando, sem imposição de expressa 
determinação da lei, a revivescência da situação 
pretérita, qual seja o implemento do tempo de serviço 
na atividade. A prevalecer êsse entendimento, 
importaria êle restrição de direito. – Recebo, assim o 
recurso, a que dou provimento. – Mas, há mais: O 
Decreto que, regulamentou a Lei número dois mil 
seiscentos e vinte e dois (2.622), foi alterado pelo 
Decreto número trinta e três mil setecentos e quatro 
(33.704), de trinta e um (31) de agôsto de mil 
novecentos e cinqüenta e três (1953), numa parte, e 
mais tarde, por um outro Decreto número trinta  
e cinco mil seiscentos e noventa (32.690), de  
dezoito (18) de junho de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro (1954) em relação a outros dispositivos. 
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Mas em relação a êsses funcionários aposentados, 
diz o artigo quinto, na redação alterada por êste último 
Decreto, em seu parágrafo quarto, o seguinte: – «O 
funcionário aposentado ou em disponibilidade, em 
primeiro de novembro de mil novecentos e cinqüenta 
e dois (1952), terá direito à gratificação adicional 
desde que tenha completado em atividade o 
respectivo tempo de serviço». – O parágrafo quinto 
dêsse mesmo artigo, assim dispõe: – «O quantum da 
gratificação adicional prevista no parágrafo anterior 
será calculado com base no valor em primeiro de 
novembro de mil novecentos e cinqüenta e dois, do 
padrão de vencimentos do cargo em que o funcionário 
tenha sido aposentado». – Ainda o parágrafo sêxto 
dêsse artigo diz o seguinte: – «A vantagem de que 
trata êste regulamento é extensiva ao funcionário 
aposentado, que teve a gratificação adicional por 
tempo de serviço incorporada, em virtude de lei ao 
vencimento ou remuneração, quando em atividade». – 
Nestas condições, até o decreto que regulamentou a 
Lei dois mil seiscentos e vinte e dois (2.622) é 
expresso. – Assim, conhecendo do recurso, dou-lhe 
provimento, para deferir segurança. 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO NELSON HUNGRIA: 

– Senhor Presidente, data vênia do Senhor Ministro 
Relator, fico com o pronunciamento do eminente 
Senhor Ministro Ribeiro da Costa, que considero 
convincente. 
 

Voto 
 
O SENADOR MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – 

A Lei dois mil seiscentos e vinte e dois (2.622) de 
dezoito (18) de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (1955), em que se baseou o acór- 
 

dão recorrido, veda a majoração das gratificações 
adicionais «em virtude de aumento decorrente da 
alteração do poder aquisitivo da moeda». – Ora, 
não posso, data vênia, negar que o último 
aumento concedido ao funcionalismo da União foi 
decorrente da alteração do poder aquisitivo da 
moeda. Não posso, porque seria negar a evidência 
(nem se concebe que num regime deficitário, se 
pudesse conceder aumento a funcionários a não 
ser pela necessidade de atender à desvalorização 
da moeda) e, porque, como relator do Recurso 
Extraordinário número vinte e cinco mil trezentos e 
quarenta e seis (25.346) proferi voto 
unânimemente acolhido pelo Tribunal Pleno, onde 
reconheci o direito dos funcionários inativos 
recorrentes, dizendo: – «A não ser assim, criar-se-
ia desigualdade, não apenas violadora do citado 
artigo cento e noventa e três (193) da Constituição 
(que quer os proventos dos inativos revistos 
sempre que por motivos da alteração do poder 
aquisitivo da moeda se modifiquem os 
vencimentos dos funcionários em atividade, 
embora não tenham de ser uns e outros 
equiparados), mas também infringente do princípio 
de igualdade inscrito no artigo cento e quarenta e 
um (141), parágrafo primeiro da Lei Magna: – 
Contra isso poderia objetar-se como objetou o 
acórdão recorrido, que, no presente caso, não foi 
pela alteração do poder aquisitivo da moeda que a 
lei mineira concedeu aumento aos juízes em 
atividade e sim para cumprir mandamento 
constitucional, que estabelece uma relação entre 
tais vencimentos e os dos Ministros do  
Supremo Tribunal Federal. – Mas a objeção cai, 
pela base, quando se considera que foi certamente 
a alteração do poder aquisitivo da moeda que 
levou o Legislativo Federal a conceder aos 
Ministros do Supremo Tribunal o aumento de 
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que veio a ser efeito a majoração de estipêndio 
dos juízes mineiros. – Logo, a causa primeira de 
tudo foi realmente, a alteração do poder aquisitivo 
da moeda». – Cabe agora indagar: – Poderia a 
Lei dois mil seiscentos e vinte e dois (2.622), de 
mil novecentos e cinqüenta e cinco (1955) dispor 
como dispôs, sem ferir a Constituição? – Entendo 
que não. – E isso resulta, do enunciado no 
mesmo voto que acabo de citar. – Se a 
Constituição, no artigo cento noventa e três (193), 
manda que, sempre que por motivo de alteração 
do poder aquisitivo da moeda se modifiquem os 
vencimentos dos funcionários em atividade, não 
pode uma lei ordinária, precisamente no caso de 
aumento por êsse motivo, excluir os inativos, 
quando a desvalorização da moeda ocorre para 
todos, ativos e inativos. – Poderia dar aumento 
memos aos inativos. Mas excluí-los totalmente da 
majoração relativa às gratificações adicionais, 
como no caso se fêz, não poderia, a meu ver, 
sem violar a Constituição. – Por isso, dou 
provimento ao recurso, data venia, do eminente 
Relator. 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO HAHNEMANN 

GUIMARÃES: – Senhor Presidente, julgo também 
de acôrdo com os senhores Ministros Ribeiro da 
Costa e Luiz Gallotti, incompatível com o artigo 
cento e noventa e três (193), da Constituição, o 
preceito do artigo segundo da Lei número dois mil 
seiscentos e vinte e dois (2.622), de mil 
novecentos e cinqüenta (1950), que proíbe ao 
aumento à adicional desde que se faça a revisão 
dos proventos pela alteração do valor aquisitivo da 
moeda. 

 
Decisão 

 
Como consta da Ata, a  

decisão foi a seguinte: – Deram Provi- 
 

mento conta o voto do senhor Ministro Relator. – 
Presidência do senhor Ministro Cândido Mota. – 
Relator, o Senhor Ministro Barros Barreto. – Foi dado 
provimento ao recurso, pelos votos dos Senhores 
Ministros – Afrânio Costa, substituto do Senhor 
Ministro Rocha Lagoa, que se encontra em exercício 
no Tribunal Superior Eleitoral, Villas Bôas, Ary 
Franco, Nelson Hungria, Luiz Gallotti, Hahnemann 
Guimarães, Ribeiro da Costa e Lafayete de Andrada. 
– Assinado) – Hugo Môsca – Vice-Diretor Interino. 
 

Ementa 
 

Funcionário público aposentado. Gratificações 
adicionais. – É incompatível com o artigo cento e 
noventa e três (193) da Constituição Federal o 
preceito do artigo segundo da Lei número dois mil 
seiscentos e vinte e dois (2.622), de mil novecentos 
e cinqüenta (1950), que proíbe se aumente o 
adicional desde que se faça a revisão dos proventos 
pela ateração do poder aquisitivo da moeda. 

 
Acórdão 

 
Relatados êstes autos de recurso de Mandado 

de Segurança número quatro mil noventos e noventa 
e dois (4.922), do Distrito Federal acorda o Supremo 
Tribunal Federal, dar provimento ao recurso, por 
maioria de votos, nos têrmos das notas taquigráficas 
anexas. – Rio, seis (6) de janeiro de mil novecentos 
e cinqüenta e oito (1958) – (Assinado) Orosimbo 
Nonato. – Presidente. – Álvaro Moutinho Ribeiro da 
Costa. – Relator designado. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Em Mandado de Segurança) 

 
Ementa 

 
Professôres: estão isentos do 

 pagamento de qualquer parce- 
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la do Impôsto de Renda, tanto progressivo como 
cedular, ou de qualquer outra denominação frente o 
art. 203 da Constituição. 
 

Acórdão 
 

Vistos etc. Acordam os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de votos, julgar procedente 
a argüição de inconstitucionalidade, nos têrmos da 
ementa supra, integrados nesta decisão o relatório e as 
notas taquigráficas. Custas ex-causa. Devem os autos 
voltar à Turma para conclusão do julgamento. 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1952. – José 
Linhares, Presidente. – Afrânio Antônio da Costa, 
designado para o acórdão. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Em mandado de Segurança) 

 
Relator: O Senhor Ministro Mário Guimarães. 
Recorrente: União Federal. 
Recorrido: José Colombo de Souza. 
 

Relatório 
 
O SENHOR MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: 

– Sr. Presidente, foi o seguinte o relatório que 
apresentei à 1ª Turma: o Dr. José Colombo de Souza, 
professor da Escola Preparatória de Fortaleza, 
Catedrático da Faculdade de Ciências Econômicas do 
Ceará e da Faculdade Católica de Filosofia, impetrou 
ao Dr. Juiz de Direito da Comarca de Fortaleza, um 
mandado de segurança sob a alegação de que, por 
fôrça do disposto no art. 203, da Constituição Federal 
está isento de pagar Impôsto sôbre a Renda;  
que, entretanto, a Delegacia Fiscal do Ceará  
insiste em querer efetuar essa cobrança e ainda mais 
o ameaça de mandar decontar em fôlha, o que 
 

será outra, violação legal. Informou o Delegado 
Regional do Impôsto sôbre a Renda, naquele 
Estado, que o impetrante, prestando suas 
declarações, dissera que além das rendas 
declaradas, auferira vencimentos na qualidade de 
professor da Escola Preparatória de Fortaleza. A 
repartição incluiu êsses vencimentos para efeito do 
cálculo complementar do Impôsto de Renda, embora 
não considerasse o rendimento impunível para efeito 
do impôsto cedular. Assim procedendo, continua o 
Delegado, lê fls. 16. 

O Procurador da República, contestando a fls. 
19, secundou essas informações. A segurança foi 
concedida. Recorreu a Fazenda Pública, para o 
Tribunal de Recurso que confirmou a decisão, contra 
os votos do Sr. Ministro Cândido Lobo e Henrique 
d’Avila, assim em julgamento da turma, como do 
Tribunal Pleno. Recorreu a União Federal, com 
fundamento na letra a, do art. 101, nº III, da 
Constituição Federal, entendendo ferido o art. 203  
da mesma Constituição e o art. 24 § 1º, do Decreto-
lei 5.844, de 23 de setembro de 1943. O Dr. 
Procurador Geral opina no sentido de ser reformada 
a decisão. 

Nessa ocasião, proferi o seguinte  
voto: 

«Ainda que, no recurso, esteja feita referência 
apenas ao art 24, do Decreto-lei 5.844, de 23 de 
setembro de 1943, a controvérsia, na verdade, gira 
também em tôrno de saber se, em face do art. 203 
da Constituição Federal poderá ser aplicado o § 2º 
do Decreto 24.239, de 22 de dezembro de 1947, 
moldado em igual disposição da Lei nº 154, de 
novembro de 1947, que isenta do pagamento de 
impostos a remuneração de professôres e 
jornalistas. 

A matéria é de ordem constitucional e assim, 
por fôrça do disposto nos arts. 85 e 86, do nosso 
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Regimento Interno, proponho se encaminhe o 
julgamento ao Tribunal Pleno». 

E foi essa a decisão da Turma: remeteu-se o 
processo ao Tribunal Pleno, para apreciar a 
inconstitucionalidade. 

É o relatório. 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

Voto 
 
O SENHOR MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: – 

O art. 203 da Constituição está assim redigido: 
«Nenhum impôsto gravará diretamente os direitos de 
autor, nem a remuneração de professôres e jornalistas». 

O art. 24 da Lei nº 154, de 25 de novembro de 
1947, reproduzido no art. e § de igual número do 
Decreto nº 24.239, de 22 de dezembro de 1947, 
dispunha: ler fls. 16. 

Êsse artigo foi revogado hoje pela Lei 986, de 20 
de dezembro de 1949, mas como esta lei entrou em 
vigor na data da sua publicação, há considerar se era 
ou não constitucional a referida disposição, segundo a 
qual a remuneração dos professôres e jornalistas, 
ainda que não fôsse tributada para efeito do impôsto 
cedular era computada para o complementar. Os 
comentadores da nossa Constituição divergem. 
Themistocles Cavalcanti entende que o artigo 203 
modificou a redação do art. 113, § 6º da Constituição 
de 34, porque, neste, recaia o impôsto sôbre a 
profissão. No atual sôbre a remuneração. 

«Cobrava-se, diz êle, «sob o regime de 
1934, o impôsto progressivo e isentava-se do 
impôsto cedular, agora, porém, não cabe mais a 
distinção porque o Impôsto sôbre a Renda não tem 
sôbre o que incidir. O objetivo do impôsto, a coisa 
sôbre a qual recai, isto é, a remuneração,  
está imune de incidência fiscal. Houve manifesta 
 

ampliação do antigo preceito, por uma liberação 
ampla dos direitos de autos bem como da 
remuneração de professôres e jornalistas, sendo o 
vocábulo «remuneração», compreensivo de tôdas as 
formas de proventos – salários, gratificações, 
comissões etc». 

Outra é a lição de Pontes de Miranda: 
«Nenhum impôsto pode ser votado que venha 
gravar os direitos de autor; tão pouco a 
remuneração dos professôres e jornalistas. Isso 
não quer dizer que tais pessoas não paguem 
Impostos de Renda – pagam o Impôsto de Renda 
global, não pagam o cedular. Porque não pagam o 
cedular não podem alegar as diminuições que 
entendem com a cédula». 

Não me parece que tenha razão o eminente 
Themistocles. O histórico do dispositivo que resultou 
de várias emendas ao projeto, não nos leva a 
concluir que tenha havido propósito de modificar a 
Constituição de 34. O projeto não reproduzia aquela 
Constituição. Não consignava isenção alguma. Os 
Srs. Congressistas é que, após a discussão sôbre 
várias emendas, elegeram a forma atual, sem que se 
cogitasse de reformar ou manter o disposto na 
Constituição de 34. 

Aliás, dos têrmos empregados não vejo como 
inferir a conclusão do ilustre comentador. 

Isentando a profissão, ou isentando a 
remuneração, sempre estará aberta a dúvida que a 
lei do Impôsto sôbre a Renda sugeria. 

O Impôsto Cedular recai diretamente  
sôbre a remuneração. Claro está que a 
Constituição o proíbe. O progressivo atua sôbre 
os rendimentos oriundos de diferentes  
fontes. Não é o vedado pelo dispositivo 
constitucional. 

É verdade que, concorrendo a  
remuneração do jornalista ou do professor para a 
base dêsse impôsto, indiretamente, por  
torná-lo mais oneroso, estará também tri- 
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butada a remuneração. A Constituição porém, 
sòmente proíbe que se grave diretamente. A taxação 
por via indireta é lícita. 

Pondera-se que o advérbio «diretamente» 
visou estabelecer a distinção entre impostos diretos 
e impostos indiretos. 

Impostos indiretos são tôdas as contribuições 
arrecadadas em virtude de tarifas impessoais, sem 
referência ao contribuinte – tal como o Impôsto de 
Consumo, por exemplo. 

Impostos diretos são os que recaem sôbre 
contribuintes nominalmente designados. A lei 
objetivaria fazer a isenção dêstes. 

Se assim fôsse, teria o legislador usado de 
redação imprópria. 

Tal como dispôs, todo o impôsto  
que não recáia diretamente será cobrável. E se 
dúvida houver, resolver-se-á pela cobrança, pois 
que as isensões tributárias sempre se interpretam 
a favor do Fisco. A regra é a igualdade 
 e generalidade de impostos. A isenção 
 é antidemocrática. Não reconheço a 
inconstitucionalidade. 

 
PRIMEIRA TURMA 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423  

 
DISTRITO FEDERAL 

 
Nº 19.423 – D.F. 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO AFRÂNIO DA 

COSTA: – Sr. Presidente, data vênia do Sr. 
Ministro Relator, julgo inconstitucional o 
dispositivo do Decreto-lei número 5.844,  
como vimos de julgar no Rec. Extraordinário nº 
19.448. 

 

TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SENHOR MINISTRO NELSON HUNGRIA: 

– Sr. Presidente, de acôrdo com o meu voto no Rec. 
Extraordinário 19.448, de que fui relator e julgado 
nesta mesma sessão divirjo, data vênia, do Sr. 
Ministro Relator, para manifestar-me pela 
inconstitucionalidade do tributo em questão. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO ROCHA LAGOA: – 

Senhor Presidente, também considero 
inconstitucional a cobrança de Impôsto de Renda, 
mesmo global, sôbre vencimentos de professôres. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – 

Senhor Presidente, também dou pela 
inconstitucionalidade da cobrança data vênia do 
eminente Sr. Ministro Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO RIBEIRO 

 DA COSTA: – Sr. Presidente, data vê- 
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nia, do Sr. Ministro Relator, manifesto-me pela 
inconstitucionalidade. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO OROSIMBO NONATO: 

– Sr. Presidente, data vênia do eminente Sr. Ministro 
Relator, julgo inconstitucional o preceito discutido. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 19.423 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO BARROS BARRETO: – 

Sr. Presidente, a vista do disposto no art. 203 da Carta 
Maior, considero inconstitucional a cobrança do 
Impôsto de Renda, não só o cedular, como, também, o 
complementar progressivo na conformidade do voto 
que proferi nesta sessão, em caso análogo (Recurso 
Extraordinário número 19.448). 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
(Em Mandado de Segurança) 

 
Recorrente: A União Federal. 
Recorrido: – José Colombo de Souza 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Foi julgada inconstitucional a cobrança, contra o voto 
do Sr. Ministro Relator, devendo os autos voltarem à 
turma para julgamento final. 

Impedido o Sr. Ministro Abner de Vasconcelos. 

Deixaram de comparecer, o Excelentíssimo Sr. 
Ministro Lafayette de Andrada, por motivo justificado 
e os Exmos. Srs. Ministros Edgard Costa e 
Hahnemann Guimarães, por se acharem em gôzo de 
licença, sendo substituídos respectivamente,  
pelos Exmos. Srs. Ministros Afrânio Costa e  
Abner de Vasconcelos – Octacílio Pinheiro, 
Subsecretário. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 28.313 

 
ESPÍRITO SANTO 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Recurso Extraordinário. Impôsto ou taxa sôbre 

mercadoria em trânsito de um Estado para outro. 
Sua inconstitucionalidade – Interpretação do art. 27 
da Constituição Federal. 

 
Acórdão 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos 

Recurso Extraordinário número 28.313, do Espírito 
Santo, Matéria Constitucional, sendo Recorrente – 
Estado do Espírito Santo, Recorrido – Colnago & 
Cia.: 

Acordam os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, reunidos em sessão plena de acôrdo com 
as notas taquigráficas nos autos, em acolher 
argüição de inconstitucionalidade, devolvendo os 
autos à Turma. Custas da lei. 

Rio, 3 de abril de 1956. – Orosimbo  
Nonato, Presidente. – Lafayette de Andrada, 
Relator. 

 
SEGUNDA TURMA 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 28.313 

 
ESPÍRITO SANTO 

 
Relator: Sr. Ministro Lafayette de Andrada. 
Recorrente: Estado do Espírito Santo. 
Recorrido: Colnago & Cia. 
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Relatório 
 
O SENHOR MINISTRO LAFAYETTE DE 

ANDRADA: – O Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo, contra apenas um voto, acolheu a argüição de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual 135, de 1948, 
declarando o acórdão: 

«Acorda o Tribunal de Justiça, integrando 
neste, o relatório de fls., e por maioria de votos, dar 
pela inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 15.854, 
de 25 de abril de 1945, que criou o Impôsto de 
Exploração Agrícola e Industrial e da Lei número 135 
de 30 de novembro de 1948, que transformou aquêle 
tributo em taxa de fomento da produção agrícola e 
industrial, por incidirem na proibição do art. 27, da 
Constituição Federal». (fls. 501) 

A sentença de primeira instância já decidira: 
«Vistos etc. – A firma Colnago & Cia., 

estabelecida nesta Cidade, exportadora de café 
para vários pontos do território nacional, propôs a 
presente ação ordinária contra o estado do Espírito 
Santo que lhe cobrou o impôsto inter-estadual de 
exportação, convertido, pelo Decreto Estadual nº 
15.854, de 25 de abril de 1945 em Impôsto de 
Exportação Agrícola e Industrial, acoimado de 
inconstitucional pelo Conselho Federal de 
Economia e Finanças, embora tenha logrado 
aprovação, por voto de desempate, impôsto êsse 
transformado em taxa de Fomento de Produção 
Agrícola e Industrial, pela Lei 135 de 30-11-948, e 
pediu afinal a restituição do mesmo. Juntou Guias e 
cópias de acórdãos (fls 8.298 e 304) e pediu a 
citação do Estado. Deferida a inicial e expedido 
mandado para citação, reclamou o réu a omissão 
de formalidades e satisfeitas essas contestou a 
ação, ofereceu documentos (fls. 306-328) protestou 
por provas e documentos que foram requisitados e 
transladados (fls. 339-343). Entrelinhei 
 

a. – Foram requeridas e solicitadas informações às 
Secretarias Estaduais que se vêem nos autos (fls. 
422, 426 e 423). – Proferido o saneador, designada a 
audiência de instrução e julgamento foi a mesma 
realizada, através de debates orais, pedindo os 
interessados a juntada de memoriais, que teve 
despacho favorável. – Discute-se sôbre a 
inconstitucionalidade do impôsto inter-estadual, 
substituído pelo de exploração agrícola e industrial 
e finalmente pela taxa de fomento da Produção 
Agrícola e Industrial (Dec.lei nº 15.854, e Lei nº 
135 já referidos), combatida pelo Réu, e o pedido 
de restituição indevida, ventilada e sustentada, 
pelo réu, contra o autor. – A tese, como se vê, é 
dupla e passo a apreciá-la, como determina a lei. – 
Êste Juízo ao sanear o feito considerou a matéria 
controvertida, baseada em princípios de ordem 
lícita e fundo econômico, sendo que êsse 
despacho transitou em julgado. – Acresce, em 
abono do Saneador, que se outros forem o 
prejuízo, digo, prejudicados cabe-lhes fazerem 
valer os seus direitos contra o autor, 
oportunamente, que foi intermediário do 
pagamento  do impôsto que onerou o seu produto 
e, portanto, pesou sôbre sua economia. Não 
compete ao réu ou a outrem advogar a causa do 
contribuinte direto melhor do que o intermediário 
que procura provar e cobrar aquilo que julga ter 
pago, indevidamente. – Quanto ao tributo indicado 
como inconstitucional, passou êle de fato por 
várias denominações tais como Impôsto Inter-
estadual de Exportação, Impôsto de Exploração 
Agrícola e Industrial e, finalmente, Taxa de 
Fomento da Produção Agrícola e Industrial. O 
Decreto-lei número 15.854, no seu art. 1º dizia: 
«fica extinto o impôsto sôbre exportação regulada 
pelo Decreto-lei número 12.654, de 9-8-40  
que passa a denominar-se «impôsto sôbre ex- 
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ploração agrícola e industrial» e a Lei também, 
Estadual nº 135 art. 2, prescreve – Ficam extintos os 
seguintes impostos: 1º...; 2º... – Impôsto sôbre 
exploração agrícola e industrial – O artigo 3º – Ficam 
criados os seguintes tributos; 1º ...; 2º – Taxas de 
fomento da produção agrícola e industrial incidirá 
sôbre os produtos espirito-santenses que forem 
consumidos no Estado ou destinarem a outros 
Estados do País. A lei, por conseqüência, não 
escondeu que a incidência do impôsto fôsse sôbre 
os produtos consumidos no Estado e se destinassem 
a outros do País. – A Constituição Federal de 1937 
deu aos Estados, sem especificar, a competência 
para criar impôsto de exportação, daí o abuso que a 
de 1946 procurou corrigir declarando taxativamente  
(art. 19v) exportação de mercadorias de sua 
produção para o estrangeiro, até o máximo de cinco 
por cento ad valorem vedados quaisquer adicionais: 
– Está claro, evidente, que se trata de impôsto com 
a denominação de taxa, pois que se destina de 
modo geral, à manutenção de defesa do café, 
finalidade que não se admite à taxa que se destina 
à prestação de um serviço particular aos 
contribuintes. De qualquer maneira, impôsto ou 
taxa, a Constituição proíbe terminantemente que 
seja cobrado entre os Estados Federados, 
tributação essa que sempre foi combatida com a 
denominação de impôsto interestadual de barreira. 
– Nessas condições, atendendo ao exposto, e ao 
mais que dos autos consta, julgo procedente a 
ação, por considerar inconstitucional o impôsto em 
referência para condenar o Estado do Espírito 
Santo a restituí-lo à firma autora, de acôrdo 
 com a liquidação final, tudo conforme  
prescreve o artigo 964 do Código Civil, a pagar os 
honorários do advogado, juros e custas. P. na 
 

audiência designada para a sua leitura, pela qual 
serão intimados os interessados e registre-se. – 
Apelo de ofício para a Egrégia Superior Instância, o 
Tribunal de Justiça do Estado». 

Inconformado com tais decisões o Estado 
recorreu extraordinàriamente, com apoio nas letras a 
e d do permissivo constitucional alegando. 

«Decidindo a espécie, assim se pronunciou o 
v. Tribunal que vossa excelência tão brilhantemente 
preside. «Acorda o Tribunal de Justiça, integrando 
neste o relatório de fls. e por maioria de votos, dar 
pela inconstitucionalidade do Decreto-lei número 
15.854, de 25 de abril de 1945, que criou o Impôsto 
de Exploração Agrícola e Industrial e da Lei número 
135, de 30 de novembro de 1948, que transformou 
aquêle tributo em Taxa de Fomento da Produção 
Agrícola e Industrial, por inciderem na proibição do 
artigo 27 da Constituição Federal». Da Ata do 
julgamento consta que o Egrégio Tribunal Pleno 
aceitou as conclusões da sentença tendo o preclaro 
Senhor Desembargador Danto Bastos entendido, 
que não é manifesta a insconstitucionalidade. Como 
se trata de Decisão do Tribunal Pleno o recurso a 
ser interposto é o Extraordinário, na forma do que 
dispõe o artigo 863 do Código Processual. «Nas 
decisões proferidas em única ou Última Instância 
caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal 
nos casos previstos no art. 101, número III, letras a 
e d, da Constituição». A firma recorrida sob a 
alegação da falada inconstitucionalidade, requereu 
na petição inicial da ação a Restituição dos 
Impostos pagos tendo o ilustre juiz, na sentença de 
1ª Instância, às fls. 457, assim concluído: «Nessas 
condições, atendendo ao exposto e ao mais 
 que dos autos consta. Julgo procedente a  
ação, por considerar inconstitucional o impôsto 
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em referência, e para condenar o Estado do 
Espírito Santo a restituí-lo à firma Autora, de acôrdo 
com a liquidação final, tudo como prescreve o artigo 
964, do Código Civil, a pagar, os honorários do 
advogado, juros e custas». É contra essa restituição 
indevida, data vênia, que se insurge o Recorrente. 
Examinando assunto idêntico, isto é, de  
Restituição, assim se manifestou o Egrégio Tribunal 
de Recursos. «A cobrança da cota especial  
sôbre algodão em rama, quanto aos exercícios 
1947 e 1948 foi tida como inconstitucional, pois  
que carecedora de prévia autorização orçamentária. 
Mas, em se tratando de uma tributação indireta, sua 
restituição é, em regra, impraticável. O consumidor, 
adquire o produto, gravado. O intermediário  
não sofre desfalque patrimonial que justifique a 
ação de Restituição. Se por um ato infiel à regra  
de produção respectiva mandaram devolver dita 
taxa ao intermédio de quem foi recebida, revogado 
que foi, regularmente, pouco depois, êste ato, 
eivado de vício, podia a administração por meio  
do executivo fiscal, exigir a reposição, ou seja a 
torna do dinheiro indevidamente devolvido. Só  
o ato regular, fiel à regra juridica, de produção  
pode fazer cousa julgada administrativamente. O 
Estado tem a via executiva para cobrança de  
sua dívida, a via executiva escapam apenas 
obrigações sem origem fiscal, ou ilíquidas.  
(Diário da Justiça. Apenso ao nº 53 pág. 923)». 
Trata-se, realmente, de matéria idêntica. A  
única diferença é a do produto, pois que ali, no 
julgado, acima indicado a questão versou  
sôbre algodão em rama, e aqui o que se discute  
é café. Ali como aqui, do que se trata é de 
Restituição indevida. Aqui o que se pretende, 
clamorosamente, é locupletação, ou para melhor se 
 

ajustar o têrmo, apropriação, indébita, pura e 
simples, que a lei penal repele, por ferir cerne o 
direito de outrem e atingir no âmago a própria moral. 
Merece ser transcrito aqui o notável voto do 
eminente Senhor Ministro Cunha Vasconcelos, 
proferido no julgamento do Mandado de Segurança 
número 1.223: «Justamente por essa clareza, diante 
dessa luminosidade, é que estou tirando a conclusão 
de que Vossa Excelência está afirmando que os 
impetrantes do Mandado de Segurança não têm 
qualidades para pedira devolução, pois êsse tributo, 
taxa ou imposto ou que seja, não teria sido pago por 
êles mas pelos consumidores. Êsses mesmos, ou 
comerciantes ou industriais, na mesmíssima posição 
dos que ora estão pedindo êste mandado de 
segurança para que se declarasse inconstitucional a 
cobrança do impôsto que êles não pagavam, Vossa 
Excelência próprio está afirmando mas do impôsto 
que pagariam terceiros. Logo o Tribunal, os ouviu 
sem que tivessem legítimo interêsse». O voto do 
preclaro Senhor Ministro Djalma da Cunha Mello, no 
referido Mandado de Segurança é do teor seguinte; 
Quem reputa ilegal, inconstitucional um tributo 
indireto, provoca imediatamente o pronunciamento 
da Justiça, deposita o montante respectivo. Do 
contrário, diz o próprio Costa Manso, nesse voto  
que invoquei, e que preponderou como devia, no 
julgamento respectivo, efetuado o pagamento  
opera-se a traslação ou repercussão do impôsto 
sobre o consumidor e o produtor, o comerciante ou  
o intermediário se torna parte ilegítima para  
proceder contra o Erário. Logo a devolução 
determinada pelo despacho Ovídio Gil foi uma 
restituição indevida, foi um ato infiel à regra da 
produção respectiva, um procedimento aberrante das 
normas que regem a tributação indireta. Quem havia 
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pago a taxa se tornara parte ilegítima para; vindicá-la 
ainda que declarada ilegal e inconstitucional a 
arrecadação respectiva». Desde 1938, que o 
eminente Ministro Costa Manso sustenta, como se 
vê da Apelação Cível número 6.871 julgada em 29 
de dezembro, que a restituição por Impostos 
Indiretos é, em regra impraticável, isto porque, como 
doutrina o grande Ministro Djalma da Cunha Mello, o 
consumidor adquire o produto gravado ou agravado, 
e o intermediário não sofre desfalque patrimonial que 
justifique a ação de restituição. E, a propósito assim 
conclui o eminente jurista: Isso aliás, é de uma 
clareza, de uma nitidez incontestável» (Diário da 
Justiça. Apenso número 53, página 925). Aceitando, 
como aceitou as conclusões da sentença de 1ª 
Instância, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo além da declaração de 
inconstitucionalidade, determinou a Restituição dos 
impostos, restituição que é ilegalíssima aliás. 

Depois de arrazoado o recurso, opinou o Dr. 
Procurador-Geral da República. 

«O V. Acórdão de fls. 501, julgou 
inconstitucional o Decreto-lei número 15.854, de 25 
de abril de 1945 «que, criou o Impôsto de Exploração 
Agrícola e Industrial e da Lei número 135, de 30 de 
novembro de 1948, que transformou aquêle tributo 
em Taxa de Fomento da Produção Agrícola e 
Industrial, por incidirem na proibição do art. 27, da 
Constituição Federal». Não conformado, o Estado  
do Espírito Santo, interpôs o presente Recurso 
Extraordinário com fundamento nas letras a e d  
do preceito constitucional, sustentando não só a 
constitucionalidade do tributo em questão  
como ainda que mesmo que não o fôsse, não  
seria restituível, por se tratar de impôsto indireto. A 
nosso ver, tem razão o Recorrente no que alega 
 

em sua petição de fls. 504-506, e em suas razões de 
fls. 511-514: que contam ainda com o apoio do 
ilustre Dr. Procurador do Estado, em seu parecer de 
fls. 490-494, e por êsses motivos, somos pelo 
conhecimento e provimento do seu Recurso 
Extraordinário». 

Na qualidade de relator dêste Recurso 
Extraordinário entendi necessário o pronunciamento 
do Tribunal Pleno sôbre a alegada 
inconstitucionalidade das leis referidas, e por isso, na 
forma do nosso Regimento encaminhei, por 
despacho, êstes autos a esta Suprema Instância 
para o aludido fim. 

É o relatório. 
 

VOTO 
 
Dispõe o art. 27 da constituição Federal: 
«É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios estabelecer limitações, ao 
tráfego de qualquer natureza por meio de títulos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança 
de taxas, inclusive pedágio, destinadas exclusivamente à 
indenização das despesas de construção, conservação 
e melhoramentos de estradas. 

Ora, a sentença de primeira instância, 
examinando as duas leis estaduais, acentuou: 

«O Decreto-lei nº 15.854, no seu artigo 1º diz: 
«fica extinto impôsto sôbre exportação regulado pelo 
Decreto-lei nº 12.054, de 9-8-40 que passa a 
denominar-se «impôsto sôbre exploração agrícola e 
industrial» e a lei, também estadual, nº. 135 – artigo 
2, prescreve – «Ficam extintos os seguintes 
impostos: – 1º ...... 2º Impôsto sôbre exploração 
agrícola e industrial; III ...... O artigo 3º Ficam criados 
os seguintes tributos: – 1º ........................................... 
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2º Taxa de fomento da produção agrícola e industrial 
e o 5º estabelece a taxa de Fomento da Produção 
Agrícola e Industrial incidirá sôbre os produtos 
espírito-santenses que forem consumidos no Estado 
ou se destinaram a outros Estados do País. 

A lei, por conseqüência, não escondeu que 
a incidência do impôsto fôsse sôbre os produtos 
consumidos no Estado e se destinassem a outros 
do País. A Constituição Federal, de 1937, deu 
aos Estados, sem especificar, competência para 
criar impôsto de exportação, daí o abuso que a 
de 1946 procurou corrigir declarando 
taxativamente – (art. 9º – V)» – exportação de 
mercadorias de sua produção para o estrangeiro, 
até o máximo de cinco por cento ad valorem, 
vedados quaisquer adicionais». Está claro, 
evidente que se trata de impôsto com a 
denominação de taxa, pois que se destina, de 
modo geral, à manutenção da defesa do café, 
finalidade que não se admite, a taxa que se 
destina à prestação de um serviço particular aos 
contribuintes. De qualquer maneira, impôsto ou 
taxa, a Constituição proíbe preliminarmente, digo, 
terminantemente, que seja cobrado entre os 
Estados Federados, tributo êsse que sempre foi 
combatido com a denominação de impôsto 
interestadual ou de barreira». 

Realmente a taxa a que alude a Lei 135 é o 
mesmo impôsto do Decreto-lei anterior que incide na 
proibição constitucional. É um impôsto disfarçado 
recaindo sôbre a saída de produtos do Estado, é 
uma verdadeira cobrança da exportação 
interestadual. 

Carlos Maximiliano em seus comentários à 
Constituição vigente disse: 

«Merece especial reparo a dissimulação  
de impôsto proibido, sob a capa do  
tributo diverso. Raras vêzes violou um 
 

preceito fiscal de frente; o impôsto tergiversa, torce o 
texto, tenta ilidir a letra, sofisma o espírito e, em 
último caso, falsifica o rótulo, disfarsa o contrabando 
que pretende introduzir pelas fronteiras do direito» 
(ob cit., volume I, pág. 280). 

Essa a hipótese em exame, e não há 
contraprestação de serviço para a chamada taxa da 
referida lei. Ela se destina à manutenção da defesa 
do café, finalidade. – afirmou o juiz – que não se 
admite à taxa que se destina à prestação de um 
serviço particular aos contribuintes – (fls. 457). 

E o artigo 27 da Constituição proíbe que se cobre 
impôsto ou taxa em trânsito, de um Estado para outro. 

Atendendo a essas razões, acolho a 
inconstitucionalidade, mantendo o acórdão recorrido. 

É o meu voto. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Nº 28.313 
ESPÍRITO SANTO 

 
(Matéria constitucional) 

 
Recorrente – Estado do Espírito Santo. 
Recorrido – Colnago & Cia. 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
– Acolheram a argüição de 

inconstitucionalidade, devolvendo os autos à Turma. 
O Exmo. Sr. Ministro Barros Barreto ausentou-

se, justificadamente. 
Ausentes os Exmos. Srs. Ministros  

Luiz Gallotti, que se acha em exercício  
no Superior Tribunal Eleitoral e o Ministro  
Ary Franco, que se acha em gôzo de licen- 
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ça especial, sendo substituídos, respectivamente, 
pêlos Exmos. Senhores Ministros Afrânio Costa e 
Macedo Ludólf. – Otacílio Pinheiro, Vice-Diretor. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Isenção da impôsto por parte do poder 

tributante. Insubsistência do ato da sua cobrança. 
 

Acórdão 
 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 

Recurso Extraordinário número 7.825 do Rio de 
Janeiro, que são recorrentes a Prefeitura Municipal 
de Niterói e recorrida a Cia. Comércio e Navegação 
acorda o Supremo Tribunal Federal em julgar 
inconstitucional o impôsto de indústria e profissão e 
constitucional o de licença, tudo nos têrmos das 
notas juntas, pagas na forma legal as custas. 

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1947. – José 
Linhares, Presidente – Laudo de Camargo, Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 7.825 
 

Relator: O Senhor Ministro Laudo de Camargo. 
Recorrente: Prefeitura Municipal de Niterói. 
Recorrido: Cia. Comércio e Navegação. 
 

Relatório 
 
O SENHOR MINISTRO LAUDO DE 

CAMARGO: – A Prefeitura Municipal de Niterói, 
propôs um executivo fiscal contra a Companhia 
Comércio e Navegação para haver a quantia de Cr$ 
720,30, proveniente do impôsto de licença. 

Defendeu-se a executada  
alegando que, como cessionária do co- 
 

mércio de cabotagem, serviço a cargo do Govêrno 
Federal, tem a seu favor a isenção de que trata o 
Decreto Estadual número 771 de 39. 

Além disso, ainda é certo não auferir lucro com 
seu restaurante. 

O Juíz deu o executivo por procedente (fls. 
41v.). 

Havendo recurso ex-ofício, o Tribunal de 
Apelação entendeu por suas Câmaras Reunidas, de 
lhe dar provimento, para decretar a 
inconstitucionalidade do ato da Prefeitura lançando 
impostos à executada (fls. 62). 

Daí surgiu o presente recurso 
extraordinário, com fundamento nas letras a e b 
do preceito constitucional, nos têrmos da petição 
de fls. 70. 

E ouvido, assim se manifestou o Sr. Dr. 
Procurador-Geral: 

«Tenho reiteradamente sustentado  
em pareceres (ver Revista de Direito 
Administrativo, l, fasc. ll págs. 515. Pareceres do 
Consultor Geral da República 1945, 1946,  
pags. 51, 335, 337) que não pode o Estado 
isentar de impostos municipais mormente quando 
o impôsto emana de discriminação taxativa da 
Constituição. 

E isto principalmente em face das 
Constituições de 1934 e 1937 que atribuíram 
expressamente aos Municípios, certas categorias de 
taxas e impostos, imunes, em princípio, à ação 
tributária dos Estados. 

Ora, o poder de isentar pressupõe o de 
taxar, de acôrdo com a conhecida sentença  
de Marshall (mc. Culloch v. – Maryland). That  
the power to tax involves the power to  
destroy may defeat and render unles the power to 
create. 

E esta doutrina é um postulado do sistema  
federativo, na órbita tributária (Freund, Standarts of 
American Legislation, pág. 279. 
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Erik Erikson – The Supreme and the new deal, pág. 
117). 

A imunidade só pode emanar do poder que 
impõe, mesmo quando o que dispensa é maior na 
hierarquia Constitucional. 

De acôrdo com êsse entendimento, parece-me 
ter havido violação de norma Constitucional quanto à 
competência do Município para cobrar o impôsto de 
licença, porquanto a isenção decretada pelo Estado 
envolve a autonomia Municipal e dos direitos dela 
decorrentes na esfera tributaria. 

E, conhecendo-se do recurso, estou pelo seu 
provimento. 

Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 1946. – 
Themistocles Brandão Cavalcante, Procurador Geral 
da Republica» 

Com êste relatório, passo os autos à revisão. 
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1946. 
 

Voto Preliminar 
 
O SR. MINISTRO LAUDO CAMARGO 

(relator): – Conheço do recurso, dou pela remessa 
dos autos ao Tribunal Pleno. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO 

(revisor): – Sr. Presidente acompanho o voto de V. 
Exa. no sentido de serem os autos remetidos ao 
Tribunal Pleno. 

 
Decisão 

 
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:  

Conheceram do recurso e remeteram os autos ao 
Tribunal Pleno, unânimemente. 

 
Decisão 

 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Feito o Relatório será o mesmo publicado para 
ulterior julgamento. 

 

Voto 
 

O SR. MINISTRE LAUDO DE CAMARGO 
(relator): – Houve cobrança por parte da Prefeitura 
de Niterói, do impôsto de indústria e profissão e do 
de licença contra a Companhia Comércio e 
Navegação, pelo fato de ter esta em funcionamento 
um restaurante. 

Alegou, entretanto, a executada, gozar de 
isenção de todos os impostos por um Decreto 
Estadual: o de número 771, de 39. 

Realmente, êsse decreto estabeleceu a 
isenção que o Secretário das Fianças do Estado 
reconheceu existente. 

Bem se vê, entretanto, que a isenção só dizia 
respeito aos impostos próprios do poder tributante. 

Quem pode taxar pode isentar. 
Está neste caso o impôsto de indústria e 

profissão, cuja taxação cabe ao Estado. 
Ao Município, não tocava, pois, a faculdade de 

realizar taxação a respeito. 
O seu ato esta assim a invadir atribuição 

alheia. 
Se isso se dá quanto ao impôsto de indústria e 

profissão cuja isenção ficou bem proclamada, o 
mesmo não acontece com o de licença que com 
aquêle se não confunde. 

E êsse tributo pertence ao Município «ex-vi» 
do art. 28, nº 1 da Carta de 37. 

Dou, assim, pela inconstitucionalidade do ato 
da Prefeitura relativamente ao primeiro dos impostos 
e por sua constitucionalidade quanto ao segundo. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO 

(revisor): – Sr. Presidentes, nada, tenho a 
acrescentar ao voto do Senhor Ministro Relator. 

Estou de acôrdo com Sua Excelência. 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
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Foi julgado inconstitucional o impôsto de 
indústria e profissão, e constitucional o de licença, 
devendo os autos voltarem à Turma para julgamento 
do recurso extraordinário. 

Deixou de comparecer, o Excelentíssimo Sr. 
Ministro Lafayette de Andrada, por se achar em gôzo 
de licença. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 102 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
Ementa: Constituição do Estado do  

Piauí – Atribuição dada ao Vice-Governador  
de presidir a Assembléia Legislativa – 
Impeachment – Crimes de responsabilidade dos 
Secretários do Estado – Inconstitucionalidade  
dos arts. 68, parágrafo único, 69 e 74, êste em 
parte. 

 
Acórdão 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

representarão nº 102 do Piauí (matéria 
constitucional), em que é requerente, o Dr. 
Procurador Geral da República. 

Acordam os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em sessão plena, julgar procedente a 
representação, para declarar constitucional o art. 59 
da Constituição do Estado do Piauí por maioria de 
votos, e inconstitucionais os arts. 68, parágrafo único 
e 69, por maioria de votos, e art. 74, em parte, 
unânimemente. 

O relatório do feito e as razões de decidir 
constam das notas dactilográficas que precedem. 

Custas na forma da lei. 
Rio, novembro 24 de 1948 as.) José Linhares, 

Presidente – as.) Barros Barreto, Relator. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 102 
 

PIAUÍ 
 

(Matéria Constitucional) 
Relator: – O Sr. Ministro Barros Barreto. 
Requerente: – O Dr. Procurador Geral da 

República. 
 

Relatório 
 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Ao 

Supremo Tribunal Federal o Doutor Procurador Geral 
da República trouxe a representação número 102, 
em aditamento à de número, 97, recebida do Sr. 
Governador do Estado do Piauí, e na qual êste 
argüiu a inconstitucionalidade dos arts. 59, 68, 
parágrafo único, 69 e 74 da Carta Política Estadual. 

O Sr. Ministro Edgard Costa, a quem haviam 
sido encaminhados os autos, exarou o despacho de 
folhas 47 v, verbis: 

«Não me cabe, como relatos, conhecer da 
petição de fls. 1, que embora apresentada como 
aditamento à representação nº 97, constitui, 
entretanto, outra representação distinta e autônoma, 
desde que suscita questões estranhas às que foram 
decididas anteriormente, focalizando disposições 
constitucionais outras, sem relação com as já 
examinadas e resolvidas. Não importa, esteja em 
causa a Constituição do Piauí, porque, então, e a 
qualquer, tempo que fôsse argüida a 
inconstitucionalidade duma sua disposição, serviria 
sempre de relator o da primeira representação 
formulada. Não há relatores «privativos»; e as minhas 
atribuições, como relator da representação anterior, nº 
97, estão exauridas com o julgamento dos embargos 
de declaração nela oferecidos. O processo da aludida 
representação está, portanto, findo. 
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Sejam os autos presentes ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro-Presidente para os fins de direitos». 

Dai, a nova distribuição. 
É a seguinte a representação do eminente 

Chefe do Ministério Público Federal: 
«O Procurador Geral da República, em 

aditamento à Representação nº 97, formulada por 
seu eminente antecessor relativamente à 
Constituição do Piauí, submete ao Egrégio Supremo 
Tribunal Federal os inclusos ofícios e documentos 
que recebeu do Sr. Governador daquele Estado. 

Versam êles sôbre os arts. 68, 69 e 74 da 
Carta Piauiense (atinentes ao impeachment) e o 
artigo 59 da mesma Carta (que dá ao Vice-
Governador do Estado a atribuição de presidir a 
Assembléia Legislativa com voto apenas de 
qualidade). 

No tocante ao impeachment o estudo da 
matéria ficou esgotado nos memoráveis julgamentos 
já proferidos pelo Egrégio Tribunal sôbre as 
Constituições de São Paulo e Piauí, dos quais foram 
relatores, respectivamente, os eminentes Ministros 
Goulart de Oliveira e Edgard Costa (v. Arquivo 
Judic., vol. 35 fascículo número 1, p. 77 e p. 147). 

Dos eruditos e brilhantes votos, que e 
integram aquêles acórdãos, resultam vencedoras as 
seguintes conclusões: 

a) o impeachment é possível na órbita estadual; 
b) é possível, mesmo não existindo no Estado 

o regime, bicameral; 
c) os Estados podem regulá-los, contanto que 

se não afastem do modêlo federal; 
d) conseqüentemente, o afastamento do 

Governador não será admissível, sem impugnação 
apurada e contraditada; 

e) não podem a Constituição e leis 
estaduais qualificar crimes da responsabilidade 
do Governador, por ser essa matéria da compe- 
 

tência exclusiva do Poder Legislativo da União. 
Consideremos à luz dêsses princípios os 

textos impugnados. 
O art. 68, depois de indicar os crimes de 

responsabilidade do Governador, anàlogamente ao 
que faz a Constituição Federal, no tocante ao 
Presidente da República (art. 89), acrescenta, no 
parágrafo único, que uma lei especial definirá êsses 
crimes. 

Se se entender como parece, que aí se refere 
à lei estadual, deverá ser tido como inconstitucional. 

Entretanto, do último dos documentos juntos 
ao segundo ofício do Sr. Governador (doc. número 
5), se vê que a Assembléia Estadual, ao votar a lei nº  
64, de 17 de janeiro do corrente ano, assim não 
entendeu, dispondo que «o Governador do Estado 
incorre em responsabilidade em todos os casos 
regulados pela legislação federal em vigor» (art. 1º). 

Parece-nos, pois, que o parágrafo único do art. 
único do art. 68 apenas poderá ser considerado 
constitucional no pressuposto de que seja federal a 
lei a que êle se refere. 

Afigura-se-nos contrário à Carta Magna o art. 
69, quando prevê, além da perda do cargo de 
Governador, conseqüência jurídica do impeachment, 
a pena de inabilitação, até cinco anos, para o 
exercício de qualquer função pública. 

Nesse ponto, não se atendeu à competência 
privativa da União para legislar sôbre direito penal 
(Constituição, art. 5º, número Xl, alínea a). 

Igual conclusão se impõe, por idêntico 
fundamento, quanto ao art. 74 na parte em que 
declara constituir crime de responsabilidade dos 
Secretários de Estado a recusa de informações à 
Assembléia. 

O mesmo não diremos, entretanto, com 
relação à hipótese de não comparecimento dos 
Secretários, quando convocados pela Assem- 
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bléia, porque tal hipótese foi prevista, na Constituição 
Federal, como crime responsabilidade dos Ministros 
de Estado (art. 54, parágrafo único). 

Reste ver o art, 59, que é deste teor: 
«O Vice-Governador será Presidente da 

Assembléia Legislativa, onde sòmente terá voto de 
qualidade». 

Objeta-se contra êsse dispositivo que: 
1) ofende o parágrafo 1º do art. 11 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, 
promulgado com a Constituição Federal, porquanto 
ali se estabeleceu o número de 32 Deputados para a 
Assembléia Estadual do Piauí e, com a permissão do 
voto de qualidade ao Vice-Governador ficará 
excedido aquêle numero; 

2) contraria o art. 36, parágrafo 1º da 
Constituição Federal, onde se declara que são 
poderes da União o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si que 
o cidadão investido na função de um dêles não 
poderá exercer a de outro, salvo as exceções 
previstas nesta Constituição; 

3) não vale considerar o fato de exercer o 
Vice-Presidente da Republica o cargo de Presidente 
do Senado, com o voto de qualidade, porque o 
Parlamento Nacional é bicameral e a exceção está 
prevista na própria Constituição (artigo 61). 

As objeções, a nosso ver, não procedem. 
O invocado, § 1º do art. 11 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, apenas 
fixou o número de Deputados Estaduais, «na 
primeira eleição». 

Logo, não impediu que as Constituições 
estaduais o modificassem. 

Mas, mesmo admitindo, para argumentar, 
que as Cartas Estaduais fôssem obrigadas  
a manter o número de Deputados estabele- 
 

cido no citado parágrafo para a primeira eleição, 
ainda assim não se pode afirmar que a Constituição 
do Piauí haja aumentando aquêle número, pois o 
Vice-Governador, pelo fato de presidir a Assembléia, 
não se torna Deputado, do mesmo modo que o Vice-
Presidente da República preside o Senado mas não 
é Senador. 

Também o art. 26 § 1º, da Carta Magna não 
nos parece que tenha sido violado. 

Se, no plano federal, se estabeleceu que o 
Vice-Presidente da República presida o Senado com 
voto de qualidade, não se pode dizer inconstitucional 
a Carta piauiense porque determinou que o Vice-
Governador do Estado presida a Assembléia 
Legislativa, com igual voto. 

O Vice-Governador é apenas um substituto 
eventual do Governador e se assume o Govêrno, 
afasta-se da Presidência da Assembléia. 

Assim, nem ocorre, em tal caso, a hipótese 
condenada pela Constituição de cidadão  
investido na função de um dos poderes exercer a 
de outro. 

Por outro lado, mesmo que de outro modo se 
entendesse, a Constituição ressalvou as exceções 
nela previstas, e uma destas é caber ao Vice-
Presidente da Republica presidir o Senado. 

Não há dúvida que a Carta Estadual se 
inspirou nesse modêlo, dando ao Vice-Governador a 
condição de Presidente da Assembléia. Por 
conseguinte estaria dentro da exceção que a própria 
Lei Magna admitiu. 

Adotado o critério defendido pelo ilustre 
Governador reclamante, também incidiria na 
vedação constitucional a dar-se ao Presidente da 
Assembléia a substituição eventual do Governador, 
como ocorre nos Estados onde não há Vice-
Governador (p. ex., Pernambuco e Santa Catarina). 
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Porque tanto naquele caso como neste, o 
mesmo cidadão é substituto eventual do Governador 
e Presidente da Assembléia. Apenas num caso, êle 
tem essa designação e no outro a de Vice-
Governador. 

Mas, aceito o entendimento do reclamante, 
existiria sempre violação do princípio que veda ao 
cidadão investido em função de um dos poderes 
exercer a de outro. 

No entanto, nunca se pretendeu enxergar 
inconstitucionalidade no fato de atribuir-se ao 
Presidente da Assembléia a condição de Vice-
Governador. 

No caso de Pernambuco, só se levantou 
dúvida e a matéria foi trazida a êste E. Tribunal 
porque se dizia que a existência do substituto 
eventual do Governador pressupunha a deste e, não 
havendo Governador diplomado, devia perdurar, até 
que êle existisse, a intervenção federal. 

Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, 
por decisão unânime, entendeu que cabia ao 
Presidente da Assembléia assumir o Governo, nisso 
não enxergando qualquer inconstitucionalidade (v. 
Arquivo Judic, volume 85 página 55). 

Resta a objeção de que, no Estado, não existe 
o sistema bicameral e o Vice-Presidente da 
Republica apenas preside o Senado, enquanto o 
Vice-Governador preside a Câmara única Estadual. 

Temos visto sustentar, com bons 
fundamentos, que pela Constituição vigente a 
presidência do Congresso Nacional deve caber ao 
Vice-Presidente da República, dispondo nesse 
sentido o Regimento em elaboração, embora existam 
opiniões respeitáveis em contrário. 

Seja como fôr, porém, a objeção, para ser 
lógica, deveria concluir que os Estados são 
obrigados a adotar o regime de duas Câmaras. 

 

Porque se os Estados tivessem de modelar 
suas Constituições tão rigidamente pela Carta 
Federal, como pretende o reclamante, deveriam 
também adotar o princípio bicameral. 

Mas a verdade jurídica, é bem outra. 
Os Estados se regem pelas Constituições que 

adotarem, desde que atendam aos princípios 
constitucionais da União, sendo-lhes reservados 
todos os poderes que explícita ou implicitamente não 
foram vedados pela Carta Federal (Constituição, art. 
18, parágrafo 1º). 

Assim, desde que se não aponta, em têrmos 
aceitáveis, qual o principio constitucional da União que a 
Carta piauiense, haja contrariado no ponto em questão, 
fôrça é concluir pela constitucionalidade do seu artigo 59. 

E, se não se demonstrou que êle seja 
inconstitucional, muito menos ficou demonstrado que 
seja manifestamente inconstitucional, como seria 
mister, para fulminá-Io, pois cumpre não esquecer o 
princípio de que a inconstitucionalidade só se declara 
quando é evidente, fora de toda a dúvida razoável 
beyond all reasonable doubt na expressão dos 
comentadores norte-americanos. 

O suplicante, pedindo que a presente seja 
processada na forma da lei. 

E, deferimento. 
Distrito Federal, 30 de março de 1948. Luiz 

GalIotti, Procurador Geral da República. 
Está feito o relatório que terá de ser publicado 

para ulterior julgamento. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 102 DISTADO FEDERAL 
 

Requerente: Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral 
da República. 
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Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Concedida a preferência, foi feito o relatório para ser 
publicado o oportuno julgamento. 

Deixou de comparecer o Exmo. Sr. Ministro 
Castro Nunes, por ter entrado em gôzo de licença e 
substituído pelo Exmo. Sr. Ministro Armando Prado 
Subsecretário. 

 
PRIMEIRA TURMA 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 102 PIAUÍ 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – 

Consoante o § 1º do art. primeiro da Constituição 
Federal, de 18 de setembro de 1946: «A União 
compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e 
os Territórios». 

São atribuições da União as que se acham 
determinadas nos incisos l a XV do art. 5º. 

Declara o art. 6º que a competência federal 
para legislar não exclui a legislação estadual, 
supletiva ou complementar. 

Conforme o art. 7º, o Govêrno Federal não 
intervirá nos Estados, senão para, entre outros casos 
assegurar a observância dos princípios que enumera 
inclusive o de independência e harmonia dos 
poderes (nº VII, letra b). 

No art. 18, lê-se: «Cada Estado se regerá pela 
Constituição e pelas leis que adotar, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição». E, 
acrescenta o §.1º: «Aos Estados se reservam todos 
os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhes 
sejam vedados nesta Constituição». 

Deflui, daí, que, se fôr promulgada por algum 
Estado, Constituição ou lei que contrarie os aludidos 
princípios da Carta Política Federal, não produzira 
efeitos, não podendo, por inconstitucional, ser 
 

considerada legislação supletiva ou complementar. 
Reza o art. 8º, parágrafo único, da 

Constituição de 1946, que, no caso do nº Vll do 
art. 7, argüido de inconstitucional o ato, será êle 
submetido, pelo Procurador-Geral da República, 
ao exame do Supremo Tribunal Federal, e que, na 
hipótese de decidir êste pela sua 
inconstitucionalidade, será decretada a 
intervenção. 

Se assim é, em relação a atos, outro 
procedimento não se pode admitir em relação à 
Constituição e leis de um Estado, votadas, 
promulgadas e publicadas, abrangendo vários 
atos. 

Ao Supremo Tribunal, órgão máximo do Poder 
Judiciário da União, compete, pois, julgar a 
inconstitucionalidade das disposições legais que 
firam o Estatuto Federal. 

Tem esta Egrégia Suprema Côrte proclamado 
de ser de sua competência a apreciação da 
inconstitucionalidade das Constituições Estaduais, 
sem apresentação de caso concreto, quando 
provocado o julgamento, mediante representação 
dirigida pelo Dr. Procurador Geral da República (vide 
Representações ns 93 a 97 e 99). 

Na espécie, o ilustre Chefe do Ministério 
Público Federal, recebendo do Governador do 
Estado do Piauí a reclamação acêrca da 
inconstitucionalidade, em face da Lei Maior, de 
alguns preceitos da Carta Política votada pela 
Assembléia Legislativa, emitiu parecer e 
encaminhou representação ao Supremo Tribunal 
Federal. 

São apontados como inconstitucionais, por 
infringir principio fundamental ou adotarem normas 
colidentes com textos da Constituição da República, 
os seguintes dispositivos da Carta do Estado do 
Piauí. 

Art. 59. O Vice-Governador será Presidente da 
Assembléia Legislativa, onde sòmente terá voto de 
qualidade. 
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Art. 60. São crimes de responsabilidade aos 
atos do Governador que atenderem contra a 
Constituição Federal e a do Estado e, especialmente, 
contra: 

a) a existência da União, do Estado ou do 
Município; 

b) o livre exercício dos poderes constitucionais 
da União, dos Estados e dos Municípios; 

c) o exercício dos direitos individuais, sociais e 
políticos; 

d) a segurança interna do Estado; 
e) a probidade administrativa e legal e 

emprêgo dos dinheiros públicos; 
f) a lei orçamentária do Estado; 
g) a autonomia dos Municípios; 
h) o cumprimento das decisões judiciárias. 
Parágrafo único. Lei especial definirá êstes 

crimes e estabelecerá as normas do processo e 
julgamento, que, em caso de co-delinqüência serão 
unificados. 

Art. 69. Não poderá o Tribunal Especial impor 
outra pena que não seja a de perda do cargo com 
inabilitação, até cinco anos, para exercício de 
qualquer função pública sem prejuízo da ação de 
justiça ordinária.  

Art. 74. São crimes de responsabilidade o não 
comparecimento (art. 28. § 1º) e a recusa de 
informação à assembléia, bem como os atos 
definidos no art. 68, quando praticados ou ordenados 
pelos Secretários».  

 
Quando ao art. 59 

 
Para que o Supremo Tribunal Federal 

pronuncie a inconstitucionalidade da citada 
disposição, é mister se evidencie ter sido contrariado 
preceito da Carta Magna. 

A disposição alegada e de que foi garantida 
pela Constituição Federal a harmonia e 
independência dos poderes – o que teria sido 
ofendido pela Carta Política do Piauí. 

A constituição de 1946 estatui no art.  
36: «São poderes da União o Legislativo, o  
Executivo e o Judiciário, independentes e 
harmônicos, cidadãos investido na função de  
um dêles não poderá exercer a de outro, entre si».  
E, dispõe o § 1º que: «E salvo as excerções 
previstas nesta Constituição». 

Uma vez hamônicos os poderes,  
estebeleceu-se o entrelaçamento dos mesmos,  
de tal sorte que, em caso de vaga ou impedimento 
do Presidente e do Vice-Presidente da  
República, são chamados, sucessivamente, ao 
exercício do cargo os representantes dos demais 
poderes da União art. 79, nº 1º). 

Aquêles postulados, que devem ser 
respeitados por todos os Estados, não impediram a 
competência do Vice-Presidente da República para 
presidir o Senado Federal, com voto, apenas, de 
qualidade. 

Quando se ocupa do Poder Legislativo,  
na parte relativa ao Senado, a mesma  
Constituição prescreve, no art. 61: «O  
Vice-Presidente da República exercerá as  
funções de Presidente do Senado Federal, onde  
só terá voto de qualidade». Assim, o substituto do 
Presidente da República, portanto, chefe  
eventual do Poder Executivo, desempenha o cargo 
de presidente de um dos ramos do Poder Legislativo 
da União. 

Não sendo proibidos aos Estados a adoção de 
idêntico sistema, ao passo que, na elaboração das 
suas constituições devem ser observados os 
princípios básicos da Carta Federal, conclui-se que 
esta não foi desrespeitada pelo malsinado art. 59. 
Obedeceu ao critério segundo pela Lei Magna 
Vigente. 

Não existindo Senado no Estado do Piauí, o 
Vice-Governador presidirá a assembléia Legislativa 
que tem entre outras as mesmas atribuições 
conferidas pela Constituição da república, 
relativamente ao Senado Federal. 
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Se, na União por fôrça do referido art. 61 da 

Constituição não houve quebra da harmonia e 
idenpedência entre os poderes executivo e 
legislativo, isto também não se verificará nos 
Estados, quando o Vice-Governador, substituto 
eventual do Governador, órgão do Poder Executivo 
do Estado pedir o Poder Legislativo, tendo aí voto de 
desempate. 

O voto de qualidade atribuído ao Vice-
Presidente da República na presidência do Senado, 
não transforma em senador, por isso que não está 
êle incluído nesse órgão do Poder Legislativo, com 
número limitado de membros e com atribuições 
discriminadas. Igualmente presidindo o Legislativo 
Estadual, com número limitado de membros e com 
atribuições discriminadas. Igualmente presidindo o 
Legislativo Estadual com o voto de desempate, não 
passa o Vice-Governador do Piauí a ser Deputado, 
de vez que o seu cargo não figura entre os dos 
membros da Assembléia estadual. 

Ainda mesmo que a quantidade de Deputados 
Estaduais fôsse excedida, não seria no caso, 
contrariada a Constituição Federal, visto como 
sòmente pra a eleição às assembléias constituintes 
estaduais o Ato das Disposições trasitórias da 
Constituição de 1946 estabeleceu o número de 
Deputados (art. 11 parágrafo primeiro). E não 
limitando esta Carta, para cada estado, o número de 
representantes do povo às respectivas assembléias 
legislaticas, cabia à Constituinte Estadual determiná-
lo. 

Não atentou, pois contra os princípios 
consagrados na Constituição da República o art. 59 
da Carta Estadual. 

 
Quanto ao art. 68 Parágrafo único 

 
Trata-se de impeachment, cuidado em vários 

artigos da Constituição Piauiense. 

A aplicação dessa medidade excepcional nos 
Estados, em relação às autoridades que os dirigem e 
segundo o modêlo da Carta Federal vigente, já está 
resolvida por êsse Supremo Tribunal nos acòrdãos 
insertos no Arqivo Judiciário, volume 85 páginas 77 e 
147. referentes às Constotuições de S. Paulo e do 
Piauí e os quais o eminente Procurador Geral tirou, 
adequadamente, as seguintes conclusões:  

a) o impeachment é possível na órbita 
estadual; 

b) é possível, mesmo não existindo no Estado 
o regime bicametra;  

c) os Estados podem regulá-lo contanto que 
se não afastem do modêlo federal: 

d) conseqüentemente, o afastamento do 
Governador não será admissível, sem imputação 
apurada e contraditada; 

e) não podem a Constituição e leis estaduais 
qualificar crimes de responsabilidade do Governador 
por ser matéria da competência exclusiva do Poder 
Legislativo da União. 

Ora, o parágrafo único do artigo 68, em  
foco, consigna que a lei especial definirá  
os crimes de responsabilidade do Governador do 
Estado e estabelecerá as normas do processo e 
julgamento. 

No tocante a êste preceito o Doutor 
Procurador Geral da República opinou: 

– «Se se entender como parece aí, se  
refere à Lei estadual, deverá ser tido como 
inconstitucional. Entretanto, do último  
dos documentos juntos ao segundo ofício do  
Senhor Governador (Documento nº 5) se vê  
que a Assembléia Estadual ao votar a Lei 64  
de 17 de janeiro do corrente ano, assim não 
entendeu, dispondo que o Governador do  
Estado incorre em responsabilidade em todos  
os casos regulados, pela legislação federal em 
vigor.(artigo 1º)». 
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Mas não é êste último diploma estadual que 

constitui o objeto da argüição de 
inconstitucionalidade defronte da Carta da União. É, 
sim, o texto do Estatuto Político do Piauí, declarando 
que leis especial definirá o crime de 
responsabilidade. 

Não é em virtude de lei estadual que o assunto 
será definido pela lei federal. 

Desde que se trate de crime, já existe 
legislação reguladora emanada do poder competente 
da União, definindo os crimes de responsabilidade, 
sendo vedado ao Estado modificá-la, para 
acrescentar figura nova de delito o suprir elementos 
que o constituam. 

Não ficou expresso, no texto impugnado, que 
o assunto é disciplinado por lei federal, porém, que 
«lei especial definirá êstes crimes». De conseguinte, 
sobrepôsse à Carta Básica de 1946 o Constituinte 
piauiense, reservando ao Estado o direito de legislar, 
com a faculdade de erigir ou qualificar outros crimes 
de responsabilidade e, até, de regular a forma do seu 
processo, como do seu julgamento. 

É prerrogativa da União, com a sua 
competência exclusiva legislar sôbre direito civil 
comercial, penal processual, eleitoral, aeronáutico e 
do trabalho. (art. 5º nº XV, letra a). 

Foi assim, transgredindo fragrantemente, 
dispositivo da Constituição Federal. 

 
Quanto ao art. 69 

 
Competindo privativamente à União legislar 

sôbre direito penal, ex-vi da citada disposição 
constitucional, fora de dúvida está que não pode o 
estado criar penas. Ora a perda do cargo de 
Governador, além de inabilitação, até cinco anos, 
para o exercício de qualquer função pública, implica 
punição acessória, o que é previsto no Código Penal. 
(art. 67). 

Sendo a comunicação de pena  
parte integrante de uma lei penal, e não  
podendo ser esta feita por um Estado, é 
idiscutívelmente, vedado à Constituição Estadual 
estabelecê-la. 

Atenda-se bem a que não está fixado,  
no aludido artigo, que as penas serão constantes  
de lei federal, mas que «não poderá o  
Tribunal Especial impor outra pena que não seja  
a de perda de cargo com inabilitação, até cinco  
anos, para o exercício de qualquer  
função pública sem prejuízo da ação da justiça 
ordinária». 

Manifestamente inconstitucional é, portanto, o 
ato da Assembléia do Piauí. 

 
Quanto ao art. 74 

 
Ressaltou o Dr. Procurados o seguinte: 
«Igual conclusão se impõe, por  

idêntico fundamento, quanto ao art. 74, na parte  
em que declara constrituir crime de responsabilidade 
dos Secretários de Estado a recusa de  
informações à assembléia. O mesmo não diremos, 
entretanto, com relação à hipótese do não 
comparecimento dos Secretários, quando 
convocados pela Assembléia porque tal hipótese foi 
prevista, na Constituição Federal, como crime de 
responsabilidade dos Ministros de Estado (art. 54, 
parágrafo único)». 

«O Presidente da República é auxiliado  
pelos Ministros de Estado». Da mesma forma,  
o Secretariado é, nos Estados, o auxiliar  
imediato dos Governadores. Fazem parte do  
Poder Executivo, pois são responsáveis  
pelos atos que assinarem, ainda que conjuntamente 
os Ministros de Estado com o Presidente  
da República, e os Secretários com os 
Governadores. 
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Os ministros de Estado, obrigados, a 

comparecer perante a Câmara, o Senado ou 
qualquer se suas comissões, para pessoalmente, 
prestarem informações, não são, porém, obrigados a 
fazê-lo por escrito. A falta de comparecimento dêles 
sem motivo justificado e não a recusa de informação 
escrita, é que importa crime de responsabilidade. 

A Constituição do Piauí, com o incluir os dois 
fatos entre os crimes de responsabilidade, acrescentou 
um, que não exite na Carta Maior da União. 

O mencionado art. 74 contém norma 
inconstitucional, na parte que colide com o Estatuto 
Federal. 

Pelas razões expostas e resumindo: 
Considero constitucional o artigo 59 da Carta 

Política do Piauí, votando, porém pela 
inconstitucionalidade dos seus arts. 68, parágrafo 
único, 69 e 74 em parte. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 102 

DISTRITO FEDERAL 
 

VISTA 
 
O SR. MINISTRO ABNER DE VASCONCELOS: 

– Sr. Presidente, peço vista dos autos. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 102 
DISTRITO FEDERAL 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO ABNER DE VASCONCELOS: 

– Diversos são os artigos da Constituição do Piauí 
increpados pelo Governador do Estado, em 
representação ao eminente Procurador Geral da 
República, com ofensivos à Constituição Federal. 

Entretanto, o douto Ministro Relator, depois de 
brilhante exposição de voto, mostrou que, a res- 
 

peito de quase todos êles êste Egrégio  
Tribunal, em apresciações similares, a  
respeito de várias outras Constituições estaduais, 
já concluiu pela sua constitucionalidade. 
Referem-se êles ao processo de impeachment, 
que não é dado recurso no plano político 
estadual. 

Diante dessa definitiva afirmação 
constitucional, proferida pelo órgão máximo da 
hierarquia judiciária, a quem a Constituição 
Federal reserva a atribuição de definir o sentido do 
seu conteúdo, – nada mais justifica a análise de 
um assunto explicado superiormente e já 
encerrado.  

Assim, relativamente aos artigos 67, 68, 69 e 
74 da Carta Política piauiense, a sua plena 
conformidade com a Constituição Federal já ficou 
demonstrada pelo Ministro Relator, com o estar de 
perfeito acôrdo. 

Todo o interêsse jurídico, que desperta a 
Representação, concentra-se em tôrno do art. 59 
da Constituição Estadual. Entende o Chefe do 
Executivo piauiense que êsse dispositivo 
constitucional do Estado, fere o artigo 36 §  
1º do estatuto Político Nacional, por investir  
uma só pessoa, o Vice-Governador, nas  
funções de dois poderes, do Executivo, como 
substituto do Governador, e do Legislativo,  
como Presidente da Assembléia. Além das  
razões constantes do documento justificativo da 
Representação, ouvimos a eloqüente defesa  
feita da tribuna dêste Alto Pretório pelo douto 
advogado que sustentou a tese da representação 
governamental. A brilhante exposição doutrinária 
esbouçou aspectos delicados que podem 
justificar um movimento no sentido de expurgar 
do bôjo constitucional do Piauí a matéria do artigo 
59. Entretanto, força demasiadamente a lógica e 
a hermenêutica concluir-se pela incompatibilidade 
do referido dispositivo com o art. 61 da 
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Constituição Federal. Ambos dispõem que o Vice-
Governador é o presidente da Assembléia e o Vice-
Presidente da República o presidente do Senado, 
apenas com direito ao voto de qualidade. Não cabe, 
como argumento de ordem decisiva, a distinção de 
que o Senado tem significação diferente da que 
oferecem as Câmaras, estas compostas pelo 
sistema de representação proporcional, e aquêle, 
escolhido pelo voto majoritário para o fim de manter 
o equilíbrio político do Estado.  

Mas, é fora de dúvida que o Senado 
representa uma das duas modalidades por que se 
manifesta a forma constitucional do Poder 
Legislativo. E, não tendo os Estados adotado o 
sistema bicameral, não há que ver desassociação 
fundamental entre o Senado Federal e a Assembléia 
estadual, ambos expressões constitucionais de um 
dos poderes soberanos da Nação.  

Assim como o Vice-Presidente da República, 
por exceção feita expessamente na Constituição, é o 
presidente do Senado, do mesmo modo o Vice-
Governador, por exceção, pode também presidir a 
Assembléia.  

Ambos são estranhos à competência 
institucional do Legislativo, não tomam parte nas 
suas discussões, nem nas deliberações; presidem as 
sessões como elementos neutros e, só quando as 
correntes partidárias dividem-se, sem poder formar a 
maioria democrática das votações, produzindo o 
empate, – êle intervem com o voto de qualidade. Ê o 
regime predominante nos Estados Unidos, Argentina 
e em nosso País.  

Ainda que em doutrina constitucional,  
se possa dissentir dessa orientação, longe  
está, porém de se chegar ao extermo de dizer que 
ela atenta contra a índole política que deve 
prevalecer, nas divisões territoriais federadas. 

Trago para melhor fundamento do meu voto, 
um testemunho válido. Não temos, infelizmente, 
maior conhecimento do regime constitucional dos 
Estados que formam a República da América do 
Norte. Entretanto, graças à operosidade do douto 
advogado Osvaldo Trigueiro, atual Governador da 
Paraíba, a nossa bibliografia de direito constitucional 
foi enriquecida com um livro magnífico, pouco 
conhecido ainda, intitulado – O Regime dos Estados 
da União Americana, e publicado em 1942. A página 
161, encontra-se esta passagem de relêvo para a 
compreensão do espírito do nosso sistema político, 
já que formos buscar na Constituição Americana a 
causa inspiradora do art. 61 da nossa Carta de 1946.  

Diz o Dr. Trigueiro no capítulo sôbre o Poder 
Executivo dos Estados Americanos: 

«O substituto eventual do chefe o executivo, 
em 35 Estados, é o lieutenant governor, eleito 
conjuntamente com êle para o mesmo mandato. O 
lieutenant governor exerce também as funções de 
presidente do Senado, no qual tem voto de 
desempate. Nos Estados que desconhecem êsse 
cargo, a substituição do governador é atribuída em 
primeiro lugar, ora ao presidente do Senado, ora ao 
presidente da Câmara». 

É precisamente à representação política do 
nosso Vice-Governador. Diante disto, tôda a 
argumentação tendente a mostrar que escapa aos 
nossos Estados o poder de aplicação do exemplo da 
presidência do Senado à presidência das 
Assembléias, desaparece completamente. 

Desde que nosso Estados não dispõem da 
figura política do Senado, nada impede que 
outorguem a presidência da sua Casa Legislativa ao 
Vice-Governador. 

Não há dispositivo constitucional que leve a 
racicínio diverso. 
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Pode-se, conseqüentemente, dizer que a 

adaptação encontra todo apoio na índole do regime. 
Nessas condições, voltando pela 

constitucionalidade do art. 59 da Carta Política do 
Piauí, concordo inteiramente com o douto Ministro 
Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 102 

DISTRITO FEDERAL 
 

VOTO 
 

O SR. MINISTRO ARMANDO PRADO: – O 
Sr. Governador do Estado do Piauí, em duas 
petições autuadas, em aditamento à Representação 
nº 97, subornina à arguição de inconstitucionalidade 
aos artigos 67 e § 1º, 68, parágrafo único, 69 e 74, 
atinente ao impeachment, e art. 59 da Constituição 
daquele Estado. 

Em sua douta Representação assevera o 
Procurador Geral da República, e pe incontestável, 
que os artigos da Carta Piauiense atinentes ao 
impeachment, ora trazidos a debate, encontram o 
estudo da matéria já esgotado em menoráveis 
apresentados dêste Supremo Tribunal Federal, em 
votos cujas conclusões S. Exa. resenhou com 
fidelidade. 

A Represebtação não inclui o artigo 67 e seu 
parágrafo primeiro, certamente a petição de fls. 9, 
«Já no primeiro aditamento à representação anterior 
demonstra o postulante a inconstitucionalidade do 
que se contém no artigo 67 e seu parágrafo 1º. Por 
outros tópicos das petições do argüente se verifica 
que não está em causa o dispositivo. 

 
I 

 
Inincia-se a Representação com o art. 63, 

parágrafo único, no qual se declara que lei especial 
definirá os 

Crimes de responsabilidade do  
Governador, indicados no dispositivo principal de 
maneira análoga à adotada pela Constituição 
Federal. 

O texto é absurdo. Como de se trata  
da Constituição estadual, parece que a referida  
lei definidora, seria estadual. Nesta hipótese,  
como acentuou bem o Sr. Procurador Geral, o  
inciso comporta uma argüição de 
inconstitucionalidade. 

Nada admissível do que isso, porque  
sòmente à União compete elaborar leis sôbre  
direito penal, sem posssibilidade de  
colaboração estadual supletiva ou complementar 
(Const. Art 5º, XV, a e artigo 6).  

Lembra o Sr. Dr. Procurador Geral  
que a Assembléia do Estado, ao votar a Lei nº  
64, de 17 de janeiro do corrente ano  
dispondo, no art. 1º que o Governador do  
Estado incorre em responsabilidade em  
todos os casos regulados pela legislação  
federal em vigor, parece apto a dissipar a  
dúvida. E assim lhe parece que o parágrafo  
único do art. 68 poderá ser considerado 
constitucional no pressuposto de que seja federal a 
lei a que êle se refere. 

Entristece-me ter que separar-me  
dessa interpretação. Tôda a lei, sobretudo  
a lei constitucional pela sua preeminência, há de 
exprimir-se por idéias claras, distintas, adequadas 
que represemtem completamente o seu  
objetivo, que e, nada discordem do ques estão 
destinadas a enunciar. Serão inexoráveis  
em preminir-se contra os enganos não  
intencionais dos paralogismos e contra as  
insídias dos sofismas. Ora, a ambiguidade  
dos têrmos, a possibilidade de serem tomados  
em dois sentidos diferentes, é das fontes  
mais decundas de sofismas e paralogismos. A 
expressão – lei especial tal qual aparece no texto em 
análise, pode conter tanto a lei estadual quanto 
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a federal. È frase equívoca, que convém afastar do 
corpo da Constituição 

Eu a tenho por inconstitucional. 
 

II 
 
O art. 69, que faz parte da seção em que se 

trata da responsabilidade do Governador, diz que o 
Tribunal Especial não poderá impor outra pena que 
não seja a de perda do cargo com inabilitação, até 
cinco anos, para o exercício de qualquer função 
pública, sem prejuízo da ação da justiça ordinária. 

O dispositivo me leva à segunda fase do 
impeachment, por que a primeira é aquela em que, 
declarada a procedência da acusação, pela Câmara 
dos Deputados, fica o paciente suspenso das suas 
funções. 

O art estigmatizado, substituindo apena a 
expressão – Senado Federal pela de Tribunal 
Especial – reproduz o disposto no art. 62, § 3º da 
Constituição Federal, que, no atinente à pena, 
segue, com algumas modificações, a tradição 
expressa no art. 33 § 3º da Constituição de 1891, 
com emendas de 1926, art. 58 § 7º da Constituição 
de 1934 e art. 86, § 1º da Carta de 1937. 

A meu ver, não invade a esfera da 
competência privativa da União para legislar sôbre 
direito penal. 

Afirma Carlos Maximiliano que no Brasil, 
sempre houve duas fases no impeachment:  
a primeira concluindo por uma decisão da Câmara, 
semelhante à pronúncia usada no juízo  
criminal comum: a segunda, perante o  
Senado, ultimada com a absolvição ou condenação 
definitiva (Coment. À Const. De 46, vol. II número 
393). Comentando o art. 59 III, da Constituição de 
91, João Barbalho diz que a expressão –  
processos findos – usada no art. 81, não se 
compreendiam os processos de natureza política, 
impede as penas de desttuição e inabilitação. Alu- 
 

dindo a êsse lance do insigne comentador,  
Pedro Lessa estebelece sinonímia entre  
êsses processos políticos e os impeachment, nos 
quais, acrescenta, se inflingem as penas de 
destituição de cargo e inabilitação para o exercício 
de outro. 

As asseverações de Barbaçho e Lessa  
e os preceitos constitucionais que deixei  
referidos me autorizam a concluir que, não só a 
perda do cargo, mas também a da inabilitação, até 
cinco anos, para o exercício de qualquer função 
pública são conseqüências jurídicas do 
impeachment. 

Pelos motivos aqui indicados, não acolhe a 
argüição de inconstitucionalidade do art. 69, e, 
aprêço. 

O art. 74 combinado com o art. 28, § 1º estatui 
que são crimes de responsabilidade o não 
comparecimento dos Secretários de Estado 
pessoalmente, perante a Assembléia ou qualquer 
das suas comissões, quando convocados, para 
prestar informações acêrca de assuntos prèviamente 
determindos, e a recusa de informações. 

Esta última parte do inciso ofende a 
Constituição, segundo assevera com acêrto a 
Representação. Incriminar a recusa de informações 
é legislar sôbre direito penal, arrogando-se o Estado 
o exercício de um poder que a Carta Magna Federal 
não lhe outorga. 

Acompanho ainda as conclusões da 
Representação, no concernente à primeira parte dos 
dispositivos de que estou tratando. O não 
comparecimento dos Secretários de Estado à 
Assembléia, quando convocados, constitui crime de 
responsabilidade, à semelhança do que preceitua, 
para os Ministros de Estado, o Constituição no artigo 
54, parágrafo único. 

O art. 59 dá ao Vice-Governador, como o voto 
de qualidade, a presidência da Assemblêia 
Legislativa. 
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A Representação resume lealmente as 

abjeções que se erguem contra o dispositivo e lhes 
nega procedência. 

Lamento ter que divergir quanto à repulsa 
dada às duas últimas objeções. Por mais brilhante 
que seja-a argumentação de que serve o Sr. Dr. 
Procurador Geral, não me sinto, convencido de que o 
dispositivo não se afastou do modêlo federal, que se 
caracteriza pela existência de duas câmaras, pelas 
quais se reparte o poder de legislar. A Constituição 
do Estado do Piauí só conhece uma assembléia 
legislativa. Considerando as diferenças dos 
sistemas, federal e estadual, o fato de exercer o 
Vice-Presidente da República tão sòmente o cargo 
de Presidente do Senado, não justifica, a meu ver, a 
extensão da mesma prerrogativa ao Vice-
Governador do Estado, dando-lhe a presidência da 
Assembléia única. Não há paridade entre as duas 
situações.  

O Estado do Piauí se constitui com uma só 
Câmara legislativa, aceitando assim os grandes 
inconvenientes resultantes dessa estruturação 
política, inconvenientes postos em relêvo numa das 
páginas mais fortes dos Comentários à Constituição 
Brasileira de 1948, pelo provecto Carlos Maximiliano 
(vol. II nº 275). 

Não agravemos êsses inconvenientes 
introduzindo na assembléia legislativa estadual, 
embora com o voto, de qualidade apenas, o Vice-
Governador. 

Voto pela inconstitucionalidade do artigo 59. 
Em resumo: voto 1º pela inconstitucionalidade  

do § único do artigo 68; 2º), pela da segunda parte 
do artigo 74, na qual se qualifica como crime de 
responsabilidade dos, Secretários do Estado a 
recusa de informações à Assembléia; 3º pela do 
artigo, 59. Rejeito as demais argüições. 

TRIBUNAL PLENO 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 102 
DISTRITO FEDERAL 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO HAHNEMANN 

GUIMARÃES: – Sr. Presidente, a representação 
abrange duas argüições: uma relativa aos, crimes de 
responsabilidade, sua definição; processo e pena; a 
segunda diz respeito ao vice-governador do Estado. 

Quanto à primeira, não precisa trazer razões a 
êste, Tribunal que justifiquem minha adesão ao voto 
do eminente Sr. Ministro Relator. Tenho sustentado 
em casos anteriores que sòmente à União com 
responsabilidade, seu processo, e punição. 

Quanto à segunda argüição, dois argumentos 
foram oferecidos, para se demonstrar a 
inconstitucionalidade do disposto no art. 59 da 
Constituição do Piauí. O primeiro argumento basear-
se-ia, no artigo 36 §,1º da Constituição, e o segundo 
no artigo 11,§ 1º, do Ato das Disposições, 
Constitucionais Transitórias. Êste segundo 
argumento, pode ser desde logo desprezado,  
porque. tratando se de uma representação em que é 
solicitada a declaração de inconstitucionalidade com 
fundamento no parágrafo único do artigo 8º sòmente 
admissível seria o argumento fundado em ofensa 
dos princípios constitucionais enumerados no artigo 
7º; inciso, VIII, da Constituição.  

Resta, pois conseguinte, saber-se se o cargo 
de vice-governador do Estado do Piauí, instituído na 
Constituição estadual, no art. 59, fere o Princípio da 
harmonia e independência de poderes, porque é esta 
a única argüição que subsiste, merecendo a 
consideração do julgador, Segundo me parece. 
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Ora, para demonstrar que é inconstitucional o 

cargo de vice-governador, baseou-se a 
representação em três argumentos: um argumento 
de índole histórica, fundado na lição do Justice Story, 
segundo a qual o «aspeaker» do Senado Americano 
se justifica, como elemento estranho àquela, 
corporação, porque, sendo ela constituída de 
representantes, dos Estados a presidência do 
Senado, conferida a um dos Estados, redundaria em 
aumento de poder, ou em restrição de poder do 
Estado ao qual coubesse a Presidência do Senado. 
Por mais relevante que seja o argumento, parece-me 
que êle há de ceder às considerações que tenho de 
bordar em tôrno da terceira objeção. 

O segundo argumento è baseado na doutrina 
de Rui Barbosa, e é, sem dúvida, de grande pêlo 
Realmente Rui Barbosa, acentuando o caráter 
anômalo do cargo de vice-presidente da República, 
entendia que O vice-presidente da República é um 
funcionário executivo. Este segundo argumento 
doutrinário certamente de grande valor, de grande 
relevância que nós enfrentamos com respeito 
parece-me também que há de ceder às 
considerações que vou bordar, afinal, em tôrno da 
terceira objeção, fundada-no art. 36, parágrafo 1º, da 
Constituição. 

Seria inconstitucional o cargo de vice-
governador, por mais excepcional que êle seja; seria 
inconstitucional, apenas, se o vice-governador 
exercesse, simultaneamente, as funções de dois 
poderes. O simples caráter anômalo, excepcional do 
cargo, não o torna inconstitucional, tanto mais que a 
Constituição Estadual aproveitou o exemplo da 
Constituição Federal. Não há como censurar uma 
Constituição Estadual, por ter ido buscar um 
exemplo, embora anômalo, embora excepcional na 
Constituição Federal. 

O que resta apreciar é se esta exceção, essa 
anomalia, ofende o princípio da harmonia e da 
independência dos poderes, tal como o enuncia, o 
art. 36, parágrafo 1º, da Constituição, pois que, por 
mais relevantes que sejam os argumentos de 
natureza histórica e doutrinária, êles não poderão 
prevalecer ante à texto claro da Constituição ante, a 
interpretação que atenda aos propósitos do 
dispositivo citado. Em face dêle, só se consideraria 
inconstitucional o cargo de vice-governador, se êle 
facultasse ao vice-governador, simultaneamente, o 
exercício das funções legislativas e das funções 
executivas. 

Ora, desde logo, verifica-se que, em rigor, o 
vice-governador do Estado, como vice-presidente da 
República, não exerce, função legislativa e função 
executiva ao mesmo tempo. A êste respeito é 
pacifica a doutrina. Os juristas americanos acentuam 
até que a opinião pública, considera recolher a uma 
obscuridade inofensiva eleger para vice-presidente  
da República a um homem de valor. O vice-
presidente da República, como vice-governador do 
Estado, não pertence, em rigor, ao órgão legislativo, 
a que êle apenas, preside, votando nos empates. O 
vice-presidente da República, como o vice-
governador do Estado, tem apenas, um voto de 
qualidade, de desempate o que os americanos 
chamam a casting vote in case of a tie. Não é, em 
rigor, um membro do Corpo Legislativo, em cuja 
Presidência êle passa a assistir aos, debates, sem 
dêles participar, para apenas, fazer sentir sua 
intervenção num caso de empate. 

Mas, embora se considere o vice-presidente 
da República como tendo exercício no órgão 
legislativo, o certo é que, enquanto êle exerce essa 
função, não participa da função executiva; êle só 
exerce uma das duas funções, quando não 
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Exerce à outra. Não há possibilidade de o vice-
presidente da República, ou de o vice-governador do 
Estado exercer simultâneamente, duas funções, a 
executiva e a legislativa, e é isso precisamente que a 
Constituição proíbe. O que a Constituição proíbe é 
que o órgão de um Poder exerça, simultâneamente 
as funções de outro Poder. Desde que não haja essa 
simultaneidade não há ruptura da harmonia e da 
independência dos Poderes. 

Assim, Sr. Presidente, estou inteiramente de 
acôrdo com o voto do eminente Sr. Ministro Relator, 
que aliás, tão brilhante foi, dispensaria é meu 
acréscimo. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr 

Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro 
Relator. 

O SR. MINISTRO LAERTE DE ANDRADA: – 
Sr. Presidente, acompanho o noto do Sr. Ministro 
Relator. A questão já está bem esclarecida. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Com o 

Sr. Ministro Relator voto pela inconstitucionalidade 
dos art. 69 e 74, em parte; porque é  
privativa da União a competência para  
definir os crimes de responsabilidade e legislar  
assim sôbre o seu processo como nobre os efeitos 
do seu julgamento, por fôrça do preceito do art. 5º nº 
XV letra a da Constituição; sòmente, pois, podendo 
ser federal a lei a que, se refere o parágrafo único do 
art. 68 da Constituição do Estado, sob êsse 
pressuposto não, acolho argüição de sua 
inconstitucionalidade. 

Quanto ao art 59, que atribui ao Vice-
Governador do Estado a presidência da Assembléia 
Legislativa, e cuja inconstitucionalidade se argúi por 
contrária ao artigo 36, § 1º, da Constituição Federal 
peço vênia, para as seguintes considerações. 

O art. 36, § 1º, da Constituição Federal 
efetivamente veda que o cidadão investido na função 
de um dos poderes possa exercer a de outro, salvo 
as exceções previstas na mesma Constituição. O 
vice-governador, não há a contestar, é membro do 
Poder Executivo, com a função de substituto do 
Governador no caso de impedimento, e de seu 
sucessor, no caso de vaga, como dispõe o art. 56, 
eleitos ambos simultâneamente; das suas atribuições 
trata a Constituição do Estado no cap. III do tít. I, que 
se ocupa do Poder Executivo. 

Argumenta se que no plano federal há o 
exemplo da vice-presidente da República, em que se 
teria inspirado a Constituição do Estado para investir 
o vice-governador na presidência da Assembléia. No 
plano federal há uma razão que justifica aquela 
atribuição dada ao Vice-Presidente da República de 
presidir o Senado Federal Explica-a Carlos 
Maximiliano, lembrando que essa acumulação é 
originalidade do estatuto fundamental  
norte-americano adotada pelo Brasil: «Sendo o  
ideal a, igualdade absoluta de representação dos 
Estados no Senado – (igualdade que  
«constitui esteio do regime federativo»), – desde que 
saísse do seio daquela Câmara o respectivo 
presidente, surgiriam dificuldades várias; se êle se 
limitasse a contar os sufrágios, perderia o seu 
Estado um voto; se votasse e interviesse no caso de 
empate, o seu Estado teria mais fôrça, um voto mais 
que os outros se não desempatasse, a indecisão 
poderia ser prejudicial ao anterêsse público» Daí, o 
confiar o cargo, ao Vice-Presidente da Repú- 
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blica, eleito pelo País inteiro, agindo sem 
preocupações regionais (Comentários, 4ª ed., vol. II, 
ns. 331. e 371). 

A mesma observação já a consignara o nosso 
eminente colega Ministro Aníbal Freire no seu 
excelente trabalho, datado de 1916 – «O Poder 
Executivo na República Brasileira»: – «Na criação 
dêsse cargo – escreveu êle – o constituinte brasileiro 
seguiu ainda uma vez o exemplo do direito 
norteamericano. Na elaboração constitucional dos 
Estados Unidos justificaram essa idéia pela 
necessidade de não desfalcar qualquer Estado de 
um voto, na sua representação no Senado. Sendo 
êste a expressão direta da vontade das partes 
componentes da Federação, podia acontecer que o 
Estado que tivesse um dos seus representantes 
eleito presidente do Senado, o visse muitas vêzes na 
resolução de um caso importante, diminuído pela 
perda de um voto decisivo» (ob cit.pág.38). 

A razão justificativa do dispositivo federal, não 
ocorre em relação ao Estado. Aquêle dispositivo, o 
do art. 79 – não é porém, uma das exceções, a que 
se refere o art. 36, § 1º da Constituição Federal. 
Como êste, também, dispunha o art. 79 da 
Constituição de 1891 que «o cidadão investido em 
funções de qualquer dos três poderes federais não 
poderá exercer as do outro» e, não obstante, 
determinava no art. 32, como hoje dispõe o cit. art. 
79, que «o Vice-Presidente da República seria o 
Presidente do Senado». 

Nunca – como dos próprios comentários  
há pouco lembrados se mostra nunca se pôs  
em dúvida fôsse colidente com aquêle preceito  
do art. 79 a atribuição conferida ao Vice-Presidente 
da República. E a razão se encontra neste  
escólio de Barbalho ao art. citado: «o histórico  
da disposição do art. 79 é o melhor comentário  
dêle mostrando que a Constituição es-  
 

tatui para os indivíduos que exercem funções de 
algum dos poderes constitucionais, a proibição de 
acumularem o exercício delas com o de outras de 
poder diverso. É isto um consectário do princípio da 
separação dos poderes, e se êste ainda melhor 
firmado ficaria sendo estabelecida a 
incompatibilidade absoluta, não do exercício só mas 
dos cargos mesmo, é, entretanto, certo que tal rigor 
traria na prática muitos inconvenientes e prejudicaria 
a composição pessoal dos poderes públicos, que 
assim perderiam o concurso e a cooperação de 
muitos indivíduos habilitados e quiçá dos mais 
capazes». 

Efetivamente atentando, para os têrmos do art. 
36, § 1º da Constituição, verifica-se que o que êle 
veda é a incompatibilidade do exercício simultâneo 
de funções de dois poderes, não o de cargos. Não se 
trata, como acentuou Barbalho, de uma 
incompatibilidade absoluta, que seria a relativa aos 
cargos, mas apenas a de funções. 

Ora, o Vice-Presidente da República está 
investido em cargo cuja função é a de substituir o 
Presidente em caso de impedimento e sucedê-lo no 
de vaga (art. 79); a incompatibilidade surge nos 
têrmos do art. 36, § 1º quando investido nesta 
função. A ressalva dêsse dispositivo, contida no seu 
final – «salvo as exceções previstas na Constituição» 
– não se refere, pois, por inaplicável ao caso da 
presidência do Senado pelo Vice-Presidente da 
República (artigo 61). Uma dessas exceções será 
por exemplo, a consignada no artigo 51, segundo o 
qual «o Deputado ou Senador investido na função de 
Ministro de Estado» não perde o mandato. 

Nessa inteligência do preceito constitucional 
assenta a decisão tomada por êste Tribunal 
relativamente ao dispositivo da Constituição do 
Estado de Pernambuco que deu ao Presidente da 
Assembléia a substituição eventual do Gover-  
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nador do Estado, hipótese em que não acumula a 
função legislativa própria com o exercício da funcão 
executiva, a que eventualmente é chamado. 

Idêntica é a situação do Vice-Governador do 
Estado: investido na função de substituto, terá por 
fôrça do preceito constitucional e em obediência ao 
princípio da independência e harmonia dos poderes 
de abandonar a função de Presidente da 
Assembléia. 

Em resumo e conclusão: o que a Constituição 
veda é o exercício simultâneo de funções de dois 
poderes, e não o de cargos. 

Não se me afigura, assim, seja também 
inconstitucional, por contrariar ao art. 36 § 1º, da 
Constituição Federal, o art. 59, da Constituição do 
Estado do Piauí. E ainda, nesse ponto, acompanho o 
voto do Sr. Ministro Relator. 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO OROZIMBO NONATO: – 

Sr. Presidente, a questão já se acha suficientemente 
decantada. Os aspectos principais, que ela 
apresenta, aludem ao «impeachment» e à outorga 
ao Vice-Governador da função de presidir a 
Assembléia Legislativa. 

Quanto ao primeiro, o Supremo Tribunal,  
num ror de acórdãos, já tem firmada sua 
jurisprudência e foi baseado nela que o eminente 
Senhor Ministro Relator proferiu seu brilhante  
voto. Ainda que com motivo menos radical que 
aquêle adotado pelo eminente Sr. Ministro 
Hahnemann Guimarães, tem o Supremo Tribunal 
entendido que é possível a transposição para o plano 
estadual da figura do «impeachment» como 
processo jurídico ou político, mas sem exceder os 
limites impostos pela Lei Maior e ainda agora  
se afirma nìtidamente êsse princípio que é 
verdadeiro. 

 

Quanto à outorga ao Vice-Governador da 
função de presidir a Assembléia Legislativa, a 
questão se reveste de certa anormalidade, não só 
pela anomalia desta figura, como pela 
impossibilidade do exercício simultâneo de funções 
harmônicas e independentes entre si. 

Os eminentes colegas demonstraram que se é 
duvidosa a posição do Vice-Governador no Poder 
Legislativo, pois que sua função se restringe a dirigir 
os trabalhos e, acidentalmente a votar, a sua 
enquadração nas funções executivas também é 
duvidosa. Êle eventualmente exerce funções 
legislativas e eventualmente exerce funções 
executivas. 

O que a Lei Maior visa impedir e impede é o 
exercício simultâneo das duas funções, o que, no 
caso, não ocorreria. 

Sem dúvida, é anômala essa figura do Vice-
Governador legislador; mas essa anomalia foi 
autorizada pela Constituição Federal e uma vez que 
tem sua fonte na Lei Maior não se pode argüir de 
inconstitucional. 

Estou de acôrdo com o voto do eminente Sr. 
Ministro Relator. 

 
VOTO 

 
O SENHOR MINISTRO ANNIBAL FREIRE: – 

De acôrdo com o parecer do eminente Sr. Dr. 
Procurador Geral da República e com o lúcido voto 
do eminente Sr. Relator, considero inconstitucional o 
art. 69 da Constituição do Piauí. No mesmo sentido 
jà havia votado, no julgamento da Representação nº 
97 também relativa à Constituição do mesmo Estado. 

No tocante ao art. 68, considero-o 
igualmente inconstitucional porquanto a texto se 
refere evidentemente à lei estadual, o que é 
incompatível com a Constituição Federal e com o 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nos  
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casos constitucionais submetidos à sua decisão. 

Por êsses pronunciamentos não ficou abolido 
o «impeachment» dos chefes do Poder Execurivo 
estadual, porquanto o contrário seria tornar 
irresponsáveis detentores do poder público, por sua 
natureza responsáveis pelos atos que praticarem. O 
que se vedou é a discordância do estatuto local com 
a Constituição Federal, padrão intocável na matéria. 
Por outro lado, só o legislador federal poderá  
definir os crimes de responsabilidade e cominar-lhes 
penas. 

Faz o impugnante relevante esfôrço para 
demonstrar a inconstitucionalidade do art. 59 da 
Constituição estadual que declara ser o Vice-
Governador Presidente da Assembléia Legislativa, 
onde só terá voto de qualidade». 

A preceituação final reproduz texto idêntico da 
Constituição Federal. A atribuição do voto de Vice 
Presidente da República, no exercício da presidência 
do Senado, vem desde o anteprojeto da Constituição 
de 1891, apresentado pelo Govêrno Provisório, foi 
repetida no projeto elaborado pela Comissão de 
Constituinte, e consagrada afinal, no art. 32, da 
Constituição de 1891. Reprodu-la a Constituição de 
1946. 

Agenor de Roure detalha os debates sôbre a 
instituição da Vice-Presidência da República e 
mesmo os opositores da idéia não se referiram ao 
«voto de qualidade». (A Constituição Republicana, 
vol 1º, págs. 439 e seguintes). 

Nos debates da Constituição atual, 
prevaleceu, conforme, se lê em José Duarte, o 
pensamento de conservar a atribuição. (A 
Constituição Brasileira de 1946, vol- 2 pág- 131). 

Não é despropositado observar que nenhum 
dos comentadores da Constituição de 1891, bem 
assim da Constituição atual se refere ao ponto 
impugnado. 

 

No regime da Constituição Federal de 1891, a 
Constituição de Pernambuco, pela revisão operada 
em 1898, deu ao vice-governador a atribuição da 
Presidência do Senado, com o voto de qualidade. 
Êsse dispositivo vigorou durante vários anos sem 
que jamais se houvesse suscitado a sua 
inconstitucionalidade. 

Ia além a Constituição de Minas Gerais 
elaborada por jurisconsultor e estadistas de alto 
porte. No seu artigo 56 prescrevia que o vice 
presidente, quando não estivesse no exercício do 
cargo, poderia desempenhar o mandato de Deputado 
ou Senador perdendo-o porém, desde que o exercício 
das funções executivas passasse de seis meses. 

São antecedentes históricos, que me levam a 
não fulminar de inconstitucional o dispositivo 
incriminado. 

O dispositivo da Constituição de Pernambuco, 
vigente ao tempo da Constituição de 1891, bem como 
os de algumas Constituições estaduais, na atualidade, 
encontram simile no regime norte-americano. 

Na obra clássica de Bryce insere-se a seguinte 
nota: 

«In Rbode Island, however, the lieutenant 
governor is a member of the Senate, the governor 
presiging, but with only a casting vote. In some 
States the – lieutenant-governor presides over the 
Senate, (American Commonwealth, vol. 1º, pág. 483). 

Mudou, porventura, a situação com o decorrer 
dos anos? 

Vejamos o que diz o autor de uma obra, 
publicada em 1914: 

«The Senate has in some cases an elective 
president, but more often the I eutenant-governor of 
the state sits like the vice-president of the United 
States, as presiding officer (Albert Hart – Actual 
Government, pag. 131». 

Woodburn explica: 
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«The lieutenant-governor corresponds to  
the vice-President. In most of the States he  
is ex-officio the presiding officer of the State Senate 
(The American Republic and it's government 
pag.353)». 

Ouçamos outro expositor: 
«In about three fourths of the states there is a 

lieutenant-governor whouse duty it is to preside the 
Senate. He is elected by the people and may even 
belong to the minority part. Not being a member of 
the Senate, he ordinarily has no vote except in case 
of a tie. The majority party in the Senate elects a 
president pro tempore who presides in the absence 
of the lieutenant governor. Under ordinary 
circunstances, therefore, the leading figure in the 
Senate is the president pro tempore. (Claudine 
Johnson – Government in the United States, 1933, 
pag. 362). 

Releva observar que na frase de Bryce, o 
sistema bi-cameral é o quod semper, o quod  
ubique, quod omnibus da doutrina constitucional 
americana. 

No Oregon, em 1912, em Kansas, em 1913 
em Arigona em 1916 tentou-se sem êxito a 
implantação do sistema uni-cameral. 

Não se me afigura, com a devida vênia, 
argumento decisivo o referente à organização  
bi cameral. O principal ato que incrimina ao 
dispositivo da Constituição do Piauí reside em  
que êle afeta o princípio de harmonia e 
independência dos poderes. Mas a verdade é que 
se atentado existe, tanto o é quanto à uma câmara 
única, – quanto ao sistema de duas câmaras, 
porque o princípio subsiste, tanto num como 
noutro caso. A tradição de nosso direito, porém, 
salvaguarda o. dispositivo incriminado de ser 
eliminado. 

 

VOTO 
 

O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO: – 
Nos têrmos do voto do Sr. Relator. 

Quanto ao empeachment, há os 
pronunciamentos anteriores, vedando ao Estado o 
estabelecer penas e figuras criminais, da alçada da 
União; 

E quanto ao art. 59, os, debates vieram afastar 
quaisquer dúvidas, com o esclarecimento da matéria 
e conclusão pela inconstitucionalidade. 

 
Decisão 

 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Julgaram procedente a representação para ser 
declarada, por unanimidade de votos, a 
inconstitucionalidade do artigo 74, em parte, e dos 
arts. 69 parágrafo único, contra o voto do Sr. Ministro 
Armando Prado, e pela constitucionalidade do art. 59 
contra o voto do Sr. Ministro Armando Prado. 

Deixaram de comparecer, os Excelentíssimos 
Srs. Ministros Castro Nunes e Goulart de Oliveira, por 
se acharem em gôzo de licença, substituídos 
respectivamente, pelos Excelentíssimos Srs. Ministros 
Armando Prado e, Abner de Vasconcelos. – Secretário. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 111 

 
São inconstitucionais as disposições do art. 57 

e seu parágrafo 2º e do art. 58 e respectivo 
parágrafo da Constituição do Estado de Alagoas. 

 
Acórdão 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes  

autos de representação número 111, do  
Distrito Federal, em que nos têrmos do art. 8º, 
parágrafo único, da Constituição, o Sr. Procurador 
Geral da República submete a exame  
as disposições do art. 57 e seu parágrafo 2º e  
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do art. 58 e respectivo parágrafo da Constituição do 
Estado de Alagoas, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal declarar, por maioria de 
seus membros, inconstitucionais as disposições 
citadas, em conformidade com as notas juntas. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1948. – 
José Linhares, Presidente, – Hahnemann 
Guimarães, Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 111 

 
ALAGOAS 

 
Relator: o Senhor Ministro Hahnemann 

Guimarães. 
Requerente: Sr. Procurador Geral da República. 
 

Relatório 
 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – O Sr. Procurador Geral da 
República submete de acôrdo com o disposto no 
parágrafo do art. 8º da Constituição, ao exame do 
Supremo Tribunal Federal, a representação recebida 
do Sr. Governador do Estado de Alagoas, que 
baseado em parecer do Procurador Geral do Estado, 
argúi de inconstitucionais as disposições do artigo 57 
e seu parágrafo 2º e do artigo 58 e respectivo 
parágrafo, da Constituição do Estado, promulgada 
em 9 de julho de 1946 e publicada no Diário Oficial 
de 11 do mesmo mês e ano. 

São as seguintes disposições: 
«Art. 57. O Governador do Estado, depois que 

a Assembléia Legislativa, pelo voto da maioria 
absoluta dos seus membros, declarar procedente a 
acusação, será submetido a processo e julgamento 
nos crimes comuns e nos de responsabilidade, 
perante o Tribunal de Justiça do Estado». 

 

«§ 2º A sentença condenatória importará 
perda do cargo e incapacidade para exercer 
qualquer função pública na forma da lei». 

«Art. 58. São crimes de responsabilidade os 
atos do Governador do Estado que atentarem contra 
as Constituições Federal e Estadual, e 
especialmente contra: 

I – a existência da União, do Estado e dos 
Municípios; 

II – o livre exercício do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário e dos Poderes Constitucionais dos 
Municípios; 

III – o cumprimento das decisões judiciárias; 
IV – a probidade na administração; 
V – a lei orçamentária; 
VI – a guarda, e o legal emprêgo dos dinheiros 

públicos; 
VII – o exercício dos direitos políticos, 

individuais e sociais; 
VIII – a segurança interna do Estado. 
Parágrafo único. Êsses crimes serão definidos 

em lei especial, que estabelecerá as normas de 
processo e julgamento». 

Funda-se a argüição de 
inconstitucionalidade em que as disposições 
transcritas violam manifestamente o princípio da 
independência dos poderes (Const. art. 7º, VII, b) 
porque confiaram a jurisdição política à 
magistratura comum, e não estabeleceram a 
garantia de ser a sentença condenatória proferida 
por 2/3 dos votos dos membros que constituam o 
órgão julgador, segundo a legislação federal. O 
artigo, 57 da Constituição Estadual opõe-se ainda 
à Constituição Federal quando outorga ao Tribunal 
de Justiça a competência para o processo dos 
crimes comuns do Governador. Tal processo não 
pode deixar de ser da competência da Assembléia 
Legislativa. O legislador estadual não podia 
cominar a pena de incapacidade para o exercício 
de função pública como sanção para os cri-  
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mes de responsabilidade nem podia alterar as 
sanções estabelecidas no Código Penal para os 
delitos comuns. O dispositivo do artigo 57, parágrafo 
2º, fere ainda a independência dos poderes, ofende 
o preceito constitucional do artigo 5º, XV, a, e 
infringe as normas dos arts. 135 e 141, parágrafo 1º, 
da Constituição. A inconstitucionalidade do art. 58 e 
de seu parágrafo resulta de que o legislador estadual 
não tem poder para definir crimes de 
responsabilidade. 

O Sr. Procurador Geral da República 
considera inconstitucional o dispositivo que atribui ao 
Tribunal de Justiça o julgamento do Governador, 
porque «o juízo do impeachment é eminentemente 
político» e se acha no sistema da nossa 
Constituição, no plano de relações do Executivo e do 
Legislativo. 

Atribui o Sr. Procurador Geral da República 
menor importância a outras alegações, de que 
algumas provêm de entendimento dado aos 
dispositivos censurados, que se prestam, no entanto, 
à aplicação acorde com as exigências 
constitucionais. Pode-se admitir curialmente, que, só 
depois de sujeito ao impeachment e condenado, será 
o Governador submetido ao indictment. Deve-se 
entender, suprindo-se a omissão, que a sentença 
condenatória exigirá o voto de dois têrços, conforme 
o princípio federal. O processo a que se refere o art. 
57, é o posterior à declaração, de procedência da 
acusação e, antes dessa declaração, não será 
excluída, ao contrário do que se alega, a instrução 
probatória com a defesa necessária. A incapacidade 
para outra função é conseqüente à destituição e,  
se está prevista como pena acessória no julgamento 
do Presidente da República, aplica-se também  
aos Governadores. O texto alagoano per-  
 

mite entender-se que será federal a lei definidora dos 
crimes. 

Essas alegações, porém, sòmente poderão 
ser examinadas quando aplicados os textos na 
instauração do processo de impeachment. 

Estava feito o relatório e remetido os autos à 
Mesa, quando requereu o Sr. Dr. Procurador Geral a 
juntada, ao processo da seguinte petição: 

«O Procurador Geral da República, em 
aditamento ao seu parecer na Representação nº 
111, relativa à Constituição do Estado de Alagoas, 
pede vênia para expor a V. Exa. o seguinte. 

No citado parecer, item 2º, letra d, foi admitida 
a constitucionalidade do parágrafo 2º, do art. 57 da 
referida Constituição, na parte em que estabelece, 
como conseqüência da condenação do Governador, 
a «incapacidade para exercer qualquer função 
pública na forma da lei». 

Tornando mais claro o seu pensamento que, 
pela leitura de um memorial, verifica não ter sido 
bem compreendido, deseja o Suplicante acentuar 
que assim opinou no pressuposto de ser aquela 
incapacidade prevista em lei (como declara a própria 
Constituição Estadual), lei que há de ser a federal, 
como está dito no item 3º do mesmo parecer. 

Nem poderia ser outro o seu pensamento, 
pois, se fôsse, estaria em contradição com o 
sustentado na Representação nº 102, de 30 de 
março, atinente à Constituição do Piauí, onde 
afirmou que não pode a Carta Estadual, por si só, 
fixar penalidades não estatuídas pelo legislador 
federal. 

Pedindo a juntada dêste aditamento aos autos, 
E. Deferimento. 
Distrito Federal, 30 de agôsto de 1948. – Luiz 

Gallotti, Procurador Geral da República». 
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No relatório que acabei de ler ao Tribunal não 
incorri nesse engano, salientando que a lei a que se 
referiu o Dr. Procurador Geral era a lei federal. 

É o relatório. 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – Julgo procedente a argüição feita 
pelo Sr. Governador do Estado de Alagoas ao 
dispositivo no art. 57 e seu § 2º e no art. 58, com o 
respectivo parágrafo, da Constituição Estadual de 9 
de julho de 1947. É contrário à independência do 
Poder Executivo submeter quem o exerce a regime 
penal não admitido em lei federal, pois que sòmente 
à União compete legislar sôbre o direito penal e o 
processo (Const. art. 5g, XV, a). 

Seguindo os pareceres dados pelos 
Professôres Noé Azevedo e J. Canuto Mendes de 
Almeida, respectivamente, em 25 e 26 de setembro 
de 1947, manifeste a opinião, que ora reitero, nas 
representações nº 96 e 97, julgadas nas sessões de 
3 de outubro e 12 de novembro de 1947. 

Filiada ao mesmo exemplo que inspirou o 
preceito do art. 33 da Constituição de 1891, 
estabelece a Constituição vigente, na art. 62, para os 
crimes de responsabilidade, um regime excepcional. 

A exceção consiste em que, para 
determinados sujeitos de responsabilidade nesses 
crimes, existem órgãos jurisdicionais, processos e 
pena próprios. 

Os órgãos jurisdicionais não pertencem ao 
Poder Judiciário, salvo quanto à presidência, que 
compete ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 
(art. 62, § 1º). A jurisdição é, porém, exercida pelo 
Poder Legislativo (arts. 59, I e 62). 

Os órgãos jurisdicionais não pertencem ao Poder 
Judiciário, salvo quanto à presidência, que compe-  
 

te ao Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 
62, § 1º). A jurisdição é, porém, exercida pelo Poder 
Legislativo (arts. 59, 1 e 62). 

Sujeitos de responsabilidade podem ser 
apenas o Presidente da República, os Ministros de 
Estado e os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
art. 62, I e II). 

Nos casos do art. 62, I o processo é iniciado 
na Câmara dos Deputados que o instrui e verifica a 
procedência da acusação. Aceita esta pela Câmara 
(art. 59, I), compete ao Senado o julgamento (art. 62, 
I). 

No segundo caso, o Senado processa a ação 
penal e julga o crime de responsabilidade (art. 62, II). 

A sentença condenatória requer o voto de dois 
terços dos membros do Senado (art. 62, § 2º). 

A pena terá de consistir sòmente em perda do 
cargo com inabilitação, até cinco anos, para o 
exercício de qualquer função pública, sem prejuízo 
da ação ordinária (art. 62, § 3º). 

O Federalista dá razões para que não se 
confiasse à Côrte Suprema o julgamento. dêsses 
crimes, em que a pena se limita à destinação do 
cargo e à desqualificação do funcionário (Const. dos 
Est. Un., art. I, sec. 3 clas. 6 e 7). 

Essas razões devem ter inspirado a disposição 
do art. 33 da Constituição de 1891 de que apenas se 
afasta a Constituição vigente, para indicar 
precisamente os sujeitos da responsabilidade penal. 

Preceitos constitucionais particularizam o 
regime penal de exceção a que, nos crimes de 
responsabilidade, ficam sujeitos o Presidente da 
República e os Ministros de Estado (artigos 88, 89, 
92 e 93). 

Podia o legislador que elaborou a 
Constituição do Estado sujeitar o órgão do  
Poder Executivo a um regime penal de exceção, 
limitado a certos sujeitos de responsabili-  
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dade com infração do princípio constitucional que dá, 
privativamente, à União competência para legislar 
sôbre o direito penal e o processo? 

O preceitos do art. 18 da Constituição parece 
que impõe a resposta negativa. 

Assim se entendeu em face da Constituição de 
1937, pois Decreto-lei nº 1.202, de 8 de abril de 
1939, modificado pelo Decreto-lei nº 5.511, de 21 de 
maio de 1943, definiu os crimes de responsabilidade 
dos Governadores estabelecendo a pena e o órgão 
jurisdicional (arts. 8º e 9º) em harmonia com o art. 87 
do Código de Processo Penal. 

Assim também entendeu, em face da 
Constituição vigente, a Comissão Mista de Leis 
Complementares, no Anteprojeto nº, que define, no 
artigo 73, crimes de responsabilidade dos 
Governadores e Secretários dos Estados, regulando 
nos arts. 74 e 78 o processo penal (Diário do 
Congresso Nacional, 11-6-1948, págs. 4.329 e 26-6, 
págs. 4.935). 

Declaro, pois, inconstitucionais as disposições 
do art. 57 e seus § 2º e do art. 58 e  
respectivo parágrafo da Constituição do Estado de 
Alagoas. 

O SR. MINISTRO ARMANDO PRADO: – Sr. 
Presidente, estou de acôrdo com o Sr. Ministro 
Relator. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. 

Presidente, acompanho o voto do eminente Sr. 
Ministro Relator. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE 

ANDRADA: – Sr. Presidente, concordo com o Sr. 
Ministro Relator. 

 

Voto 
 

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – 
Senhor Presidente, voto pela inconstitucionalidade 
apenas do artigo 57 da Constituição alagoana, 
porque, efetivamente, êsse dispositivo estabelece 
como tribunal de julgamento o Tribunal de Justiça, 
contra, aliás, o que já está decidido por êste 
Supremo no sentido de que o juízo do impeachment 
é juízo político. 

O parágrafo 2º do art. 57 da Constituição 
alagoana dispõe: 

«A sentença condenatória importará perda do 
cargo e incapacidade para exercer qualquer função 
pública, na forma da lei. 

É aliás, o que dispõe a Constituição Federal, 
em relação à competência do Senado no julgamento 
dos crimes de responsabilidade, no art. 62, parágrafo 
3º in verbis: 

Parágrafo 3º – Não poderá o Senado Federal 
impor outra pena de que não seja a da perda do 
cargo com inabilitação, até cinco anos para o 
exercício de qualquer função pública sem prejuízo da 
ação da justiça. ordinária» 

É o que o art. 57 parágrafo 2º da Constituição 
alagoana reproduz. 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – Sem fixar o prazo. 

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – É para 
exercer qualquer função, na forma da lei. 

O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – 
Não se reporta à lei federal. 

O SR. MINISTRO EGARD COSTA: – Não 
poderá deixar de ser considerada na conformidade 
da lei federal, porque esta é que regula o processo e 
há até em andamento nas casas do Congresso um 
projeto nesse sentido. 

O art. 68 reproduz também o que dispõe o art. 
85 da Constituição Federal, estabelecendo quais  
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os atos que constituem crime de responsabilidade. E 
no parágrafo único se diz que êstes crimes serão 
restabelecidos na lei especial, que só poderá ser a 
lei federal. 

Quanto à questão de ser a condenação 
imposta por dois terços terá de ser observada na 
modificação do artigo 57, que é inconstitucional; e se 
houver condenação sem ser por dois terços, de 
acôrdo com a Constituição Federal, caberá então, o 
recurso legal contra essa deliberação por contrário à 
disposição de lei. 

Por êstes motivos, restrinjo meu voto como de 
início disse, à decretação de inconstitucionalidade 
apenas do artigo 57 da Constituição alagoana. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO GOULART DE OLIVEIRA: 

– Sr. Presidente, todos os aspectos da questão 
agora examinados nesta representação, foram aqui 
apreciados longamente e demoradamente julgados 
nos outros casos referentes a outras Constituições 
estaduais e muito especialmente nas dos Estados do 
Piauí e São Paulo, de que fui Relator. 

No voto, que proferi no caso de São Paulo, 
apreciei tôdas as questões minuciosamente e tive o 
prazer de ver que meus argumentos, mesmo aquêles 
que não foram reconhecidos pelo eminente Dr. 
Procurador Geral da República, naquela ocasião o 
Dr. Themistocles Brandão Cavalcanti, tiveram a 
aceitação de todo o Tribunal. 

Não há necessidade pois, de voltar a cada um 
dos aspectos da questão que estão bem na memória 
de todos, estando os votos, aliás publicados em 
repertórios de jurisprudência. 

Por essa razão, resumindo meu voto,  
chego à conclusão mesma a que chegou  
o Sr. Ministro Relator. Não há possibilidade,  
em face da orientação que seguimos, de  
 

excetuar-se o parágrafo do artigo 57 e o artigo 58, 
uma vez que a própria alusão à lei federal que se 
está organizando agora no Congresso poderá pôr 
ainda mais em evidência, que exorbitou o legislador. 
constituinte de Alagoas. 

Com estas considerações, dispensando-me de 
dar maiores fundamentos, acompanho o Sr. Ministro 
Relator. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – 

Sr. Presidente, o eminente Sr. Ministro Relator, no 
seu lúcido voto, acabou pela inconstitucionalidade 
dos artigos 57 e 58 da Constituição Estadual de 
Alagoas, por um motivo radical a que Sua Excelência 
deu sua magistral adesão mas que, doutra feita não 
teve a aceitação do Supremo Tribunal Federal. O 
eminente Sr. Ministro Relator entendeu que, sendo o 
«impeachment» forma também de processo penal, 
exorbitará das funções de legislador. constitucional 
estadual. 

S. Exa. deu aos argumentos emitidos a êste 
propósito pelos Professôres Canuto Mendes e Noé 
Azevedo, não só a adesão do seu luminoso voto, 
como também o acréscimo de novos argumentos 
tendentes a esforçá-los. A conclusão a que chego, 
em meu modesto voto, é idêntica a de S. Exa., mas 
por outros motivos. 

Entendo que o «impeachment» sendo processo 
eminentemente político (juízo político) pode ser 
disciplinado pelo poder constituinte estadual porque 
não se trata aqui de punir, criminalmente, alguém, o 
que seria função legislativa, mas de declarar 
incompatibilidade, desqualificações, destinações tôdas 
de ordem política admissíveis, assim no plano federal, 
como no estadual. Apenas, impõe-se ao legislador 
estadual constituinte o dever não deixar de se submeter 
ao molde da lei federal. Êsse molde é que foi  
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quebrado pelo constituinte alagoano, dando ao 
«impeachment» feição de processo penal, julgado 
sobretudo, pelos órgãos do Poder Judiciário. Essa 
noção, êsse conceito que ressai do texto 
constitucional alagoano está ao arrepio não só da 
índole mesma do instituto senão, de modêlo fixado e 
regulado, irremovívelmente pele constituinte federal. 

Seria possível, sem dúvida, a um determinado 
país não atender à feição, estrita do instituto e ainda 
desconsiderar a frente de que houvesse provindo se 
bem que, geralmente êsses velhos institutos devam 
guardar através da sua evolução, os traços 
primordiais que assinalaram, a sua aplicação em 
outros países. Mas se seria possível ao constituinte 
brasileiro criar um «impeachment» especial, um 
modêlo especial de «impeachment», o mesmo não 
passa com o constituinte estadual, que não pode se 
alongar, no caso dos sulcos entalhados pela lei 
maior do País. 

O art. 57 delira, absolutamente, dêsses sulcos. 
Logo, não poderia permanecer e como êste princípio 
capitalíssimo a meu ver, guarda relação insectil com 
o que sucede, isto é, com o parágrafo 2º e o artigo 
58, a declaração da sua inconstitucionalidade torna, 
lògicamente inconstitucional o todo, devendo-se, 
quando se regular o instituto, atender, então, a 
norma do legislador federal. É exato como observou 
o eminente Sr. Ministro Edgard Costa, que o artigo 
58 da Constituição alagoana é reprodução da 
Constituição Federal, que deferiu à lei especial a 
definição de crimes que autorizaram a declaração do 
«impeachment». É exato. Dá-se, porém, que o 
dispositivo prende-se ao próprio instituto. Entre êles 
há relação idesligável, a meu ver, o que autoriza a 
ser declarado inconstitucional, sem quebra do 
reconhecimento de que é reprodução da 
Constituição Federal. Esta relação entre os disposi-  
 

tivos ainda guarda mais nitidez com o parágrafo 
segundo, que é acessório do artigo 57. 

Resumidos, assim, os argumentos que tinha 
para fundar o meu voto, abreviadamente, expostos, 
estou de acôrdo com o eminente Sr. Ministro Relator 
tendo como inconstitucionais os dispositivos 
impugnados ainda que o faça por fundamentos 
diferentes daqueles que constam no seu lúcido voto. 

O SR. MINISTRO ANÍBAL FREIRE: – Sr. 
Presidente a matéria já foi amplamente discutida e 
julgada por êste Egrégio Tribunal, nas várias 
representações a êle dirigidas. 

Mas é preciso. deixar mais uma vez bem 
ressaltado que o Supremo Tribunal Federal firmou a 
tese de que o «impeachmert» estadual não está 
prescrito, porque seria chegar à conclusão, de outro 
modo, da impunidade dos governadores estaduais 
pelos crimes de responsabilidade. 

Esta tese, repito, é necessário que fique 
assentada, como resulta dos nossos arestos. Apenas 
se deliberou que o estatuto federal é que há de ser o 
paradigma para as Constituições estaduais. E como 
dispositivos ora inquinados de inconstitucionalidade 
referem-se a processo penal, cuja aceitação 
importaria em reconhecimento de sua 
constitucionalidade, adoto o voto do Sr. Ministro 
Hahnemann Guimarães, mas apenas pela sua 
conclusão. 

Os governadores estaduais são responsáveis 
e podem ser submetidos a processo perante o 
poder competente. Apenas o legislador estadual 
não pode dispor sôbre direito penal e impor 
condenação que a lei federal não estabelece. 
Embora a Constituição alagoana reproduza os 
têrmos da Constituição Federal, como lembrou o Sr. 
Ministro Edgard Costa, dar-se-ia margem, caso não 
se decretasse a inconstitucionalidade dos referidos  
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artigos, a uma confusão possível nas futuras 
deliberações da Assembléia estadual, que 
redundaria em conseqüência danosa ao princípio da 
independência e harmonia dos poderes. 

Por êstes fundamentos, acompanho o voto do 
Sr. Ministro Relator. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Sr. 

Presidente, acompanhando o Senhor Ministro relator, 
também voto pela inconstitucionalidade do art. 57 e 
seu, § 1º e do artigo 58 § 2º da Constituição do 
Estado de Alagoas. 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO: –  

Reclama-se contra a nova preceituação alagoana 
relativa ao «impeachment» por contrária ao que se 
encontra disposto na Constituição Federal. 

Realmente, o estudo feito dos novos 
dispositivos locais fazem ressaltada a contrariedade. 

Sendo o «impeachment», como é, um instituto 
político-criminal, bem de ver que, nos julgamentos, 
se não dispensa a instância política. 

Mas, conforme o estabelecido, essa instância 
ficou afastada com conferir atribuições exclusivas ao 
Judiciário, em instância diferente. 

E, ao inadvertido sôbre a constituição dêsse 
Juiz, com omissão das condições em que a 
responsabilidade possa ser pronunciada, há a 
acrescentar, o vício maior, qual o de estabelecer, 
catalogando, os casos da medida. 

Seria a definição de crimes, feita pró poder outro 
que não o único competente para fazê-lo: a União. 

A esta é que, ex-vi do art. 5º número XV, letra 
a, cabe legislar sôbre Direito Penal. 

Competência, pois, exclusiva e a impedir que 
outrem dela compartilhe. 

Chego, assim, à mesma conclusão do 
eminente Sr. Ministro Relator. 

Junte-se ao Projeto de Resolução nº 19, de 
1957. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 
primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos, segundo orador inscrito. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

o art. 31 da Constituição Federal preceitua  
que é proibido à União criar distinções ou 
preferência em favor de uns contra outros 
Municípios. 

Em tais condições, foi a Lei Maior da 
República violentada pelo despacho do Sr. 
Presidente da República que mandou entregar  
a 75  municípios gaúchos mais de um têrço  
dos 7 milhões de dólares reservados pelo  
Decreto Federal 41.097-57 para a aquisição  
de máquinas rodoviárias, equitativamente, entre  
os municípios brasileiros que se habilitassem, 
conforme as condições impostas pelo diploma  
legal. 

Essa preferência de algumas municipalidades 
em detrimento de muitas capitula crime de 
responsabilidade nos expressos têrmos do art. 4º da 
Lei número 1.079, de 10 de abril de 1950, porque 
houve um atentado à Constituição Federal. 

Não me alegra denunciar à Nação o 
Presidente Juscelino Kubitschek como incurso  
nas nossas leis, por crime de responsabilidade,  
mas o meu silêncio não seria honesto  
porque, nesta Casa do Con- 
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gresso Nacional, tenho deveres e obrigações 
assumidos com 437 municípios paulistas, cujas 
populações, através da maioria do seu eleitorado, 
outorgaram-me um mandato para a defesa dos seus 
legítimos direitos junto ao Govêrno Federal. 

Legítimos e invioláveis são os direitos dos 
municípios paulistas de serem tratados pelas 
autoridades da República em igualdade de 
condições com as demais comunas brasileiras. 

O episódio da importação das máquinas 
rodoviárias, pelas prefeituras de 75 municípios do Rio 
Grande do Sul, mostrou aos prefeitos paulistas e a 
mim, defensor, no Senado, dos interêsses municipais 
do meu Estado, que fomos vítimas da nossa boa fé. 

Confiando na aplicação correta de um decreto 
federal, regulador da matéria, ficamos na longa fila à 
porta do Ministério da Viação e Obras Públicas, à 
espera da nossa vez na distribuição das divisas para 
tão almejada importação, mas fomos ludibriados ou, 
para usar expressão de cunho popular: os 
municípios paulistas foram bobeados pelo Sr. 
Presidente da República. 

A afirmação de que os prefeitos gaúchos teriam 
sido mais diligentes e se apresentaram organizados 
ao Chefe do Govêrno não tem cabimento, Sr. 
Presidente. A opinião pública é testemunha, pelo 
noticiário da imprensa, de que,  vêzes inúmeras, 
prestei contas, da tribuna do Senado, das 
providências que, em nome dos prefeitos dos 
municípios paulistas, vinha eu tomando junto às 
autoridades competentes, para o atendimento dos 
pedidos procedentes de São Paulo. Também são 
testemunhas de minha atuação os eminentes colegas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito 
prazer receberei o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Inteiramente solidário 
com a afirmação de V. Exa, queria aduzir que, nos 
têrmos do Decreto nº 41.097, não havia nada que 
empreender viagens e percorrer patronos e 
padrinhos em Ministérios. Nos têrmos daquele 
diploma legal os municípios deveriam dirigir-se à 
Comissão de Mecanização Rodoviária, apresentando 
seus pedidos. Êsse órgão, então, os apreciaria e 
distribuiria as cotas de acôrdo com as exigências 
estabelecidas. Não havia, portanto, nada que 
diligenciar, além do cumprimento das exigências 
legais. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Foi exatamente o 
comportamento dos Prefeitos Municipais do Estado 
de São Paulo. 

O SR. MEM DE SÁ: – De mil cento e setenta e 
quatro Prefeituras do Brasil. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sem dúvida, das 
mil cento e setenta e quatro Prefeituras do Brasil. 
Aliás, depois de algum tempo, após o 
encaminhamento dessas petições, devidamente 
instruídas, tive oportunidade de requerer informações 
ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas. 

Li desta tribuna telegramas, ofícios e cartas de 
Prefeitos, reclamando andamento dos seus pedidos. 
Encaminhei cada uma dessas solicitações à 
Comissão de Máquinas Rodoviárias e, do Ministro 
Lúcio Meira recebi as respectivas respostas, 
garantindo-me oportuna solução. 

Em uma das nossas sessões louvei, com 
grande satisfação, a presteza com que o Comandante 
Lúcio Meira antecipou, através de carta pessoal, 
alguns elementos esclarecedores da situação em que 
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se encontravam, na Comissão de Máquinas 
Rodoviárias, os pedidos procedentes das comunas 
brasileiras. Critiquei, todavia, S. Exa. depois, porque 
deixou de complementar as informações solicitadas. 

Homem público, cioso dos seus deveres de 
Ministro de Estado, o Comandante Lúcio Meira, 
procurou cumprir disposto na lei e, embora com atraso, 
respondeu ao meu requerimento de informações, o 
mesmo fazendo com relação ao pedido do eminente 
colega, da representação paulista no Congresso 
Nacional, o nobre e esforçado Deputado Herbert Levy. 

Respondeu, Sr. Presidente, entretanto, para 
nos proporcionar com a verdade dos fatos, tão 
profundo desapontamento. 

A Nação sabe e em particular não o 
desconhecem os Prefeitos paulistas que não haverá 
punição alguma. A lei de Responsabilidades não será 
aplicada. Tudo ao final se acomodará, se acertará: 

A sanção ao Sr. Presidente da República será 
apenas de ordem moral que nós, os brasileiros de São 
Paulo, aplicamos a Sua Excelência pela burla de que 
estão sendo vítimas os municípios paulistas no caso 
das divisas para importação de máquinas rodoviárias. 

Estou certo de que também apenas moral será 
a punição imposta pelos mais municípios brasileiros, 
vítimas do mesmo ludíbrio. 

Creio, Sr. Presidente, que encerro aqui êsse 
episódio sôbre as máquinas rodoviárias. Ao  
fazê-lo, desejo o testemunho que sei sempre 
absolutamente superior e honesto, da eminente 
representação gaúcha nesta Casa do Congresso 
Nacional, no sentido de que, em nenhuma  
das minhas manifestações houvesse, sequer  
de longe, o propósito de ferir, de atingir, de  
contrariar os interêsses que reconheço legítimos  
dos 118 municípios daquela unidade federativa. 
Apenas formulo a crítica para demons- 
 

trar o desrespeito que houve na aplicação de um 
diploma legal que cabia, mais do que a ninguém, ao 
Sr. Presidente da República, seu autor e signatário, 
respeitar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dou, precisamente, o 
depoimento que Vossa Excelência pede. O nobre 
colega foi impecável na defesa dos interêsses 
legítimos dos municípios paulistas e brasileiros. De 
forma alguma atingiu ou feriu os do Rio Grande do 
Sul. Quem desrespeitou a lei e os direitos foi o Sr. 
Presidente da República e, especialmente, o Ministro 
da Fazenda. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com o 
depoimento do meu eminente e nobre amigo, 
Senador Mem de Sá – repito – encerro êste episódio, 
na esperança de que as autoridades da República 
encontrem uma fórmula superior, correta, equânime 
e honesta para a reparação do êrro, a fim de que os 
mais municípios brasileiros, à semelhança do que  
foi feito com os setenta e cinco do Rio Grande  
do Sul, recebam também as suas máquinas 
rodoviárias. 

O SR. MEM DE SÁ: – A única forma de 
reparar seria conceder a todos os mais peticionários 
o mesmo que foi dado aos setenta e cinco 
municípios do Rio Grande do Sul; nem mais nem 
menos; entretanto, pelo que li hoje nos jornais, o 
Ministro da Fazenda pretende alegar na informação 
que prestará ao Supremo Tribunal Federal a falta de 
divisas. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sempre a  
falta de divisas! ...Isso quando se trata de importação 
de máquinas para produzir trabalho, como as 
agrícolas, rodoviárias, os veículos para transporte 
coletivo; entretanto, nos leilões para a compra  
de «Cadillac», «Oldsmobile»; «Chevrolet» ou  
carros de alto preço há sempre divisas, da 
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mesma forma que no mercado livre para as viagens 
e as excursões. 

Ainda ontem, em São Paulo, palestrando com 
o representante de uma organização de turismo, 
informava-me aquêle amigo, quanto mais caro o 
dólar no mercado livre, mais aumenta o número de 
interessados nas viagens externas. 

Parece fantasia; entretanto dou o testemunho 
de uma pessoa do «metier», que vive trabalhando 
com turismo. 

Sr. Presidente, dólar, hoje, na casa de Cr$ 
138,50; amanhã arredondado para 140,00 e, logo 
mais, para 150,00. Divisas no entanto, para 
máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, tratores, 
implementos agrícolas, não existem. Sempre repito, 
não existem. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não existem apenas 
dólares para viagens. Há também para aviões 
destinados ao Ministro da Fazenda, que adquiriu dois 
Super-Beechcraft, para seu serviço, dando a um 
dêIes o nome de Bocaiúva, talvez por se tratar do fim 
da linha dos aviões; e há, ainda, dólares para 
comprar vidros rayban, a serem aplicados no Palácio 
da Alvorada. 

O SR. LINO DE MATTOS: – E para algumas 
coisas mais. 

Era o que desejava falar a propósito da 
situação criada com a importação de máquinas 
rodoviárias. 

Permita agora o Sr. Presidente, passe a outro 
assunto. 

Telegramas de Belém do Pará trazem uma 
informação que me despertou curiosidade. Desce no 
aeroporto daquela cidade um avião estrangeiro, sem 
aviso prévio, sem providência alguma. Submetido o 
piloto à investigação alfandegária, informou estava o 
seu pouso garantido pelo Convênio de Chicago, o 
qual permite aos aviões não comerciais e não 
pertencentes à escala regular, o pouso, sem licen- 
 

ça prévia, sem necessidade de exame de saúde, 
sem submeter-se à fiscalização alfandegária, sem 
estar sujeito ao contrôle de vôo, enfim, como se 
descesse em terra de ninguém. 

Minha surpresa, porém, encontrou logo a 
explicação, através das colunas de um dos 
prestigiosos jornais de minha terra, O Estado de São 
Paulo. Com efeito, é verdade: existe um Convênio de 
Chicago, pelo qual aos aviões estrangeiros, que não 
estejam em serviço comercial ou em viagem regular, 
lar, assegurado é o direito de pouso livre. 

A mim parece – e também ao comentarista 
daquele órgão da Imprensa Bandeirante – que a 
interpretação dêsse Convênio está positivamente 
errada. 

Não possível violar-se, dessa maneira, a 
soberania nacional. Não é concebível que avião 
estrangeiro desça em território nacional sem aviso 
prévio, e seja dispensado das exigências a que estão 
obrigados regularmente, as demais aeronaves. Essa 
vem sendo, no entanto, a interpretação; daí haver 
resolvido requerer informações, caminho que me 
parece acertado. O Govêrno, através do Ministério 
da Aeronáutica prestará esclarecimentos ao Senado 
sôbre a situação; depois, segundo a resposta, 
seguirá evidentemente nossa ação, ou, melhor, a 
tentativa de alguma ação. 

Redigi o requerimento de informações nestes 
têrmos: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 162, DE 1958 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, na forma regimental, 

solicite ao Exmo. Senhor Ministro da Aeronáutica as 
informações seguintes: 

1º É exato que a interpretação dada ao Convênio 
de Chicago, sôbre entrada de aviões estrangeiros 
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em território nacional, – permite que os de fins não 
comerciais e fora das linhas regulares pousem, sem 
licença prévia, nos aeroportos brasileiros? 

2º No caso de resposta afirmativa existem 
estudos ou se encaminham entendimentos, com as 
partes signatárias do referido Convênio a fim de 
corrigir-se essa interpretação atentatória da 
soberania nacional? 

 
Justificação 

 
Telegrama de Belém do Pará informa que um 

avião estrangeiro, procedente do Texas, pousou sem 
licença prévia no aeroporto local. Em virtude, porém, 
do piloto não haver apresentado os documentos 
regularmente exigidos, o avião não teve licença para 
prosseguir viagem, sendo então vistoriado. 

Trata-se de um transporte de contrabando, 
avaliado em alguns milhões de cruzeiros. 

Defende-se o pilôto, para evitar a vistoria, com 
ao Convênio de Chicago, pelo qual, no seu entender, 
não seria permitido, às autoridades brasileiras, 
vedar-lhe o prosseguimento da viagem e, menos 
ainda, a interdição do aparelho com a conseqüente 
apreensão do contrabando. 

O fato verificou-se em aeroporto de uma das 
nossas cidades importantes, que, pela sua posição 
de escala internacional, dispõe de pessoal habilitado 
para solucionar como convém, situação assim 
embaraçosa. Todavia, em uma Nação como a nossa, 
com algumas centenas de aeroportos espalhados 
pela vastidão territorial, certamente, em muitas 
cidades, será fácil a burla, por parte de aviões 
estrangeiros, carregados de contrabando. 

A interpretação do texto do mencionado 
Convênio de Chicago não pode ser a de livre  
entrada de aeronaves estrangeiras sem a obriga- 
 

toriedade de qualquer comunicação antecipada e 
livres, também, dos serviços de saúde, de polícia 
aduaneira, de imigração e, do próprio tráfego, 
conforme frisou o prestigioso jornal «O Estado de 
São Paulo», em comentário recente sôbre êsse 
atentado à nossa situação de Nação soberana. 

O Govêrno da República está, portanto, 
obrigado a agir com urgência, porque fa-lo-á em 
defesa de prerrogativas invioláveis da nossa 
condição de povo cioso do respeito que nos é devido 
pelas demais Nações – Sala das Sessões, 16 de 
maio de 1958. – Lino de Mattos. 

Sr. Presidente, era o que desejava dizer a 
propósito dêsse Convênio estrangeiro, esdrúxulo, 
que permite a entrada livre de aviões como êsses, 
portadores de contrabando. 

Aconteceu que, em conseqüência de pequena 
minúcia, sem importância, foi o avião vistoriado e o 
contrabando apreendido. 

A única exigência, pelo que se depreende das 
informações prestadas, é provar, o pilôto essa 
condição técnica. É como o motorista que deve 
apresentar sua carteira de habilitação. Provando o 
pilôto competência para dirigir avião, não há vistoria. 

O contrabando, então, se não é descarregado 
em Belém do Pará, onde a fiscalização deve ser 
rigorosa, pela experiência que têm os funcionários 
daquele aeroporto, sêlo-á, certamente, em alguma 
cidade do interior de São Paulo. 

Êsse fato, Sr. Presidente, explica alguma  
coisa que se conhece, em matéria de  
contrabando. Ninguém ignora, no Brasil, que  
o número de televisões – apenas para citar um  
artigo – espalhadas pelas residências e entregues  
ao comércio para venda, somam centenas  
de milhares; entretanto, a quantidade de  
aparelhos importados, regularmente desembarca- 
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dos nas alfândegas, com taxas aduaneiras pagas, é 
verdadeiramente irrisório. 

Nesse sentido, vou apresentar requerimento 
de informações, a fim de saber, quantas 
televisões durante o ano de 1957 foram 
importadas e desembarcadas nas alfândegas do 
Rio, Santos e outros portos para, então, com 
dados oficiais, fornecidos pelo próprio Govêrno, 
fazer a prova provada do contrabando imenso 
que grassa por aí, com fundamento, talvez,  
nesse Convênio de Chicago. (Muito bem; muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre  
Senador Lino de Mattos, foi lido da tribuna 
requerimento de informações que defiro, na forma 
regimental. 

Sôbre a mesa requerimento de urgência. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 163, DE 1958 

 
Nos têrmos, do art. 156, § 3º, combinado  

com o art: 126, letra j, do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara número 12, de 1958, que eleva à 1ª 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1958. 
Mem de Sá. – João Villasbôas. – Filinto Müller. – 
Daniel Krieger. – Júlio Leite. – Sylvio Curvo. – Públio 
de Mello. – Sebastião Archer. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
segundo orador inscrito. (Pausa). 

S. Exa. está ausente. 
Não há mais orador inscrito. 

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

É lido o seguinte: 
O SR. PRESIDENTE: – O presente 

requerimento será votado depois da Ordem do Dia. 
(Pausa). 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 1, de 1958, que dispõe sôbre moratória e 
outras medidas de assistência às vítimas de 
inundações verificadas em diversos municípios 
fluminenses (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 149, de 1958, do Sr. Attílio 
Vivacqua e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 13 do mês em curso), dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Economia; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 

requerimento do nobre Senador João Villasbôas. 
(Pausa). 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 164, DE 1958 

 
Com fundamento no § 10 do artigo 156 do 

Regimento Interno, requeiro seja retirado da Ordem 
do Dia, pelo prazo de 48 horas, a fim de se pedir 
sôbre êle o pronunciamento do Banco do Brasil, por 
intermédio do Sr. Ministro da Fazenda, o Projeto de 
Lei do Senado nº 1, de 1958. 

Sala das Sessões, em 16 de maio 1958. – 
João Villasbôas. 
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O SR. PRESIDENTE: – O projeto é retirado da 
Ordem do Dia, a fim de ser cumprida a diligência de 
que trata o requerimento que acaba de ser aprovado. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 5, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cruzeiros 7.050.000,00 para ser 
distribuído a entidades esportivas, tendo Parecer 
favorável sob nº 63 de 1958, da Comissão de 
Finanças. 

 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo._quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 5, DE 1958 

 
(Nº 1.250-C-1956 na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 7.050.000,00 para ser distribuído a entidades 
esportivas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 7.050.000,00 (sete milhões e 
cinqüenta mil cruzeiros), para ser distribuído, na 
forma abaixo, às seguintes entidades esportivas: 

a) Comité Olímpico Brasileiro Cr$ 5.000.000,00; 

b) Confederação Brasileira de Desportos – Cr$ 
700.000,00; 

c) Confederação Brasileira de Basketball – Cr$ 
400.000,00; 

d) Confederação Brasileira de Tênis – Cr$ 
500.000,00; 

e) Confederação Brasileira de Pugilismo – Cr$ 
100.000,00; 

f) Confederação Brasileira de Esgrima – Cr$ 
100.000,00; 

g) Confederação Brasileira de Volleyball – Cr$ 
100.000,00; 

h) Confederação Brasileira de Tiro – Cr$ 
100.000,00; 

i) Federação Metropolitana de Tênis de Mesa 
– Cr$ 50.000,00; 

Total – Cr$ 7.050.000,00. 
Art. 2º As entidades beneficiárias deverão 

requerer pagamento, oferecendo o plano de 
aplicação, e apresentarão contas dentro do  
prazo de 1 (um) ano após o recebimento dos 
auxílios. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria de 
Ordem do Dia. 

Em votação o Requerimento número 163 
anteriormente lido, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 12, de 1958. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovado o requerimento, o aludido projeto 
será incluído na Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária que se. seguir à presente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, peço a 
palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Mem de Sá para explicação 
pessoal. 
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O SR. MEM DE SÁ (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, desejava apenas  
esclarecer ao Senado a razão de ser do 
requerimento de urgência de minha autoria. 

Em princípio, sou sempre contrário à 
tramitação urgente dos projetos, pelos riscos que 
encerra êsse expediente regimental a meu ver 
reservado a casos especiais; na hipótese entretanto, 
a mim se afigura plenamente cabível a medida de 
exceção, tendo-se em vista a singeleza da matéria. 

Visa o projeto únicamente à criação de Juntas 
de Conciliação e Julgamento na 4ª Região da Justiça 
do Trabalho, e a elevação desta à categoria de 1ª 
Entrância. 

Trata-se, portanto, de matéria simples, sem 
qualquer dificuldade ou análise legal. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR GILBERTO MARINHO: – Além do 

argumento de V. Exa. de não ser a matéria sujeita à 
controvérsias e exageradamente simples, releva 
notar a circunstância de o projeto encontrar-se no 
Senado com tempo suficiente dessas Comissões 
Técnicas, encarregadas do seu estudo, sôbre êle se 
pronunciarem com perfeito conhecimento de causa, 
o que vem corroborar as afirmações do ilustre 
colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pelo 
valioso apoio de Vossa Excelência. 

Aliás, as Comissões já ofereceram pareceres 
sôbre a matéria. Incluindo na Ordem do Dia da 
Sessão de terça-feira passada, o projeto sofreu  
duas emendas, dos eminentes senadores de  
Santa Catarina, extremamente simples, por- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

que se limitam a ampliar a jurisdição de duas  
juntas de Conciliação daquele próspero Estado 
sulino. 

Tais emendas determinariam o retôrno da 
proposição às Comissões, em número de três, o que 
afinal, implicaria nova protelação. 

Ora, a criação das Juntas é extremamente 
urgente para os interêsse da Justiça Trabalhista 
dêsses Estados do Sul. 

Êsses, os motivos que me levaram a solicitar 
dos eminentes Líderes da Maioria e da Minoria seu 
apoiamento para o pedido de tramitação especial ao 
projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

O SR. LINO DE MATTOS (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, a propósito do projeto 
de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir o 
crédito especial de Cr$ 7.050.000.00 para ser 
distribuído a entidades esportivas, e que o Plenário 
do Senado acaba de aprovar, recebi diversos 
pedidos de emendas de entidades esportivas, 
particularmente do meu Estado. 

Devo declarar da tribuna desta Casa que não 
apresentei essas emendas porque, examinando bem 
a proposição, verifiquei que seu objetivo é conceder 
auxílio a entidades federativas que reúnam, portanto, 
entidades da mesma natureza. 

Conforme se verifica, são entidades 
federadas: o Comité Olímpico Brasileiro, a  
Confederação Brasileira de Desportos, a 
Confederação Brasileira de Basketball, a 
Confederação Brasileira de Tênis, a Confederação, 
Brasileira de Pugilismo, a Confederação Brasileira de 
Esgrima, a Confederação Brasileira de Volleyball, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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a Confederação Brasileira de Tiro, e, finalmente, a 
Federação Metropolitana de Tênis de Mesa. 

Não há, portanto, na proposição, qualquer 
entidade – digamos assim – de primeira categoria, como 
seriam, por exemplo os clubes esportivos. Recebi 
solicitação de numerosas entidades dessa natureza, 
sociedades de futebol e de tênis de mesa. 
Evidentemente, não seria possível apresentar essas 
emendas, a não ser se ampliasse excessivamente a 
verba. Além disso, as emendas obrigariam a volta do 
projeto à Câmara dos Deputados, demorando demasiado 
a sanção do projeto de lei que, naturalmente, está sendo 
esperado ansiosamente pelas entidades favorecidas. 

Era o que desejava declarar. (Muito bem). 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para explicação 

pessoal) (*): – Sr. Presidente, passarei a ler duas 
Moções, votadas a unânimemente pela Associação 
Brasileira de Imprensa no dia 24 do corrente, em 
homenagem, uma ao saudoso Almirante Sílvio de 
Noronha, que se conta entre os grandes amigos da 
imprensa brasileira e outra, em homenagem ao atual 
Presidente da ABI, Sr. Herbert Moses. Esta última 
conclui por solicitar do Sr. Prefeito desta capital, seja 
dada o nome de Herbert Moses a uma rua da Capital. 

A primeira é a seguinte: 
Ilustrados Membros da Assembléia Geral da 

Associação Brasileira de Imprensa. 
Considerando que o saudoso Almirante Sílvio de 

Noronha foi um dos bons amigos da Imprensa Brasileira, 
e que, quando Sua Excelência, ocupou e honrou o alto 
cargo de Ministro da Marinha, no qüinqüênio de 1946 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

a 1950, os jornalistas, que ali serviam,  
recebiam tratamento excepcional, gozando  
de numerosas e justas franquias, estando  
seu Gabinete sempre aberto aos repórteres  
para tôdas as informações em benefício do  
Brasil; 

Considerando que, estando Sua Excelência  
à frente dos destinos daquela pasta, por  
expressa e voluntária decisão sua, os jornalistas 
credenciados junto ao seu Gabinete, eram sempre 
representados nas viagens de instrução dos  
navios: «Almirante Saldanha», «Guanabara» e 
«Duque de Caxias», e que nas inspeções que  
Sua Exa., periòdicamente efetuava aos 
estabelecimentos navais sediados em todo o 
território nacional, se fazia acompanhar por 
representante da imprensa; 

Considerando que o autor desta moção  
foi testemunha, durante quatro anos, como  
redator de um vespertino, na Marinha, da  
maneira fidalga com que o grande marinheiro 
tratava os jornalistas, muitos dos quais foram,  
por determinação pessoal de Sua Excelência, 
incluídos na Ordem do Mérito Naval, destacando-
se, dentre êles, no grau de Cavaleiro; os  
Srs. Josias de Sales e Raul do Rêgo Lima e  
no grau de Oficial: o nosso saudoso confrade  
Sr. Costa Rêgo, que foi Redator Chefe do  
«Correio da Manhã» e o Sr. Alfredo Balthazar da 
Silveira, todos pertencentes ao quadro social da 
ABI.; 

Considerando que, na sua notável 
administração foram incorporados à Fôrça  
Naval; os Cruzadores «Barroso» e 
  



– 560 – 
 
«Tamandaré»; os Contratorpedeiros; «Acre»; 
«Amazonas»; os Rebocadores de alto mar: 
«Tristão», «Tridente» e «Triunfo»; os Petroleiros: 
«Raza», «Hijo» e «Ilha Grande»; seis  
caça-submarinos da classe Pira; as cábreas: 
«Atlas» e  «Atlante»; além da construção do 
Dique de Val de Cães em Belém do Pará, que 
permite a dragagem dos Cruzadores tipo 
«Tamandaré»; 

Considerando que, na sua profícua gestão, 
foram concretizados os têrmos de bases navais, 
de que são exemplos: Aratu, Recife e Val  
de Cães; que foi produto do incansável esfôrço  
a criação do Fundo Naval, em que se apóia  
a economia da Marinha, para constante renovação 
do seu material, que, ainda na sua passagem  
pela Armada, foi reestruturado o Corpo de  
Oficiais, fundados o Colégio Naval e a Assistência 
Médica Social, para a qual foi adquirido o  
Hospital Nossa Senhora da Glória da Tijuca;  
e que as Escolas de Aprendizes de Marinheiros  
de Pernambuco e de Santa Catarina, a  
construção do Centro de Instrução do Corpo  
de Fuzileiros, na Ilha do Governador, e a  
elevação do seu efetivo de 7.000 para 10.000 
homens e a criação das Companhias Regionais, 
foram magníficas realizações dêsse eminente 
brasileiro. 

Propomos que seja consignado, na Ata dos 
trabalhos de hoje, da Assembléia Geral da 
Associação Brasileira de Imprensa um voto de 
profundo pesar, pelo prematuro falecimento  
dêsse ilustre cabo de guerra, pela perda ir- 
 

reparável que sofreu a nossa Pátria, com o seu 
desaparecimento. 

Propomos mais, que se comunique a Exma. 
Viúva do extinto, Senhora Dona Leonor de Souza 
Barros Noronha, ao Exmo. Senhor Ministro da 
Marinha, Almirante de Esquadra Antônio Alves 
Câmara Júnior, ao digno irmão do Almirante Sílvio de 
Noronha, Sr. Rubem de Noronha, e ao seu primo o 
Comandante Jorge Osório de Noronha, os têrmos 
desta moção, aprovada pela Assembléia Geral da 
ABI, enviando-se cópia da mesma, a tôdas as 
pessoas indicadas na relação acima. 

Distrito Federal, 24 de abril de 1958. – Renato 
de Paula. – Herbert Moses. – Adolfo Palazzo. – João 
Ribeiro de Barros. – Washington de Castro e 
numerosas outras assinaturas. 

A referida moção foi aprovada por decisão 
unânime da Assembléia Geral da ABI. 

A outra está assim redigida: 
Ilustrados Membros da Assembléia Geral da 

Associação Brasileira de Imprensa. 
Considerando que a Associação Brasileira de 

Imprensa completou, em 7 do corrente, cinqüenta 
anos de fundação, tendo o Sr. Herbert Moses, como 
seu Presidente, conseguido a imponente sede em se 
encontra; 

Considerando que a ABI, desfruta de largo e 
merecido prestígio nacional e internacional, devido 
única e exclusivamente ao ilustre Presidente Herbert 
Moses; 

Considerando que, segundo parecer  
da Comissão Fiscal, o patrimônio da ABI,  
ascende a Cr$ 21.233.812,81 ex- 
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cluídas as reservas, sendo o valor atual  
do edifício sede da ABI constante do balanço pelo 
antigo valor de apenas Cr$ 17.118.429,40 
devendo-se êste surpreendente resultado  
à dinâmica atividade e magnífica direção da  
Casa do Jornalista pelo Sr. Herbert Moses, por 
mais de 26 anos e que justifica portanto, a 
presente indicação como de inteira justiça, 
gratidão e reconhecimento ao atual Presidente da 
ABI. 

Considerando que o Sr. Herbert Moses, 
durante mais de trinta anos, vem se batendo 
desassombradamente pela defesa impertérrita da 
liberdade da imprensa; 

Considerando que todos os jornalistas 
profissionais devem tudo, ao Presidente Herbert 
Moses, prestígio, consideração e extraordinária 
elevação da profissão de representante da imprensa; 

Propomos que a Assembléia Geral  
da Associação Brasileira de Imprensa, hoje  
aqui reunida, aprove uma solicitação ao Sr. 
Prefeito desta Capital, no sentido de ser dado  
o nome de Hérbert Moses a uma das ruas  
desta Cidade, assim como, também, para que o 
seu nome figure numa das Escolas  
Públicas Municipais, em homenagem  
especial à ABI, pela passagem do seu 50º 
aniversário. 

Propomos, ainda, que aprovada a solicitação, 
acima, pela Assembléia Geral, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal Sr. Negrão de Lima, 
comunicando a Sua Exa. a decisão em aprêço, 
enviando-se cópia desta indicação. 

 
Distrito Federal, 24 de abril de  

1958 – Renato de Paula. – Adolfo Palazzo 
 

– Maria José Amorim Santos. – Naylde J'Urgens e 
numerosas outras assinaturas. 

A referida indicação foi aprovada por decisão 
unânime da Casa, com o voto contrário do 
homenageado. 

O SR. PRESIDENTE: – Estêve no Senado o 
Sr. César E. Camacho Covani, Senador da 
República de Cuba. De passagem por esta capital, 
veio fazer uma visita de cortesia a esta Casa e 
apresentar-lhe condolências por motivo do desastre 
ferroviário recentemente ocorrido. (Pausa). 

Estêve igualmente no Senado o Senhor José 
Garrido Torres, Presidente do Conselho Nacional de 
Economia, que veio pessoalmente trazer a 
Exposição Geral da Situação Econômica Brasil, 
elaborada em cumprimento de determinação 
expressa da Lei Orgânica, daquele Conselho. 

O documento em aprêço, que terá o devido 
encaminhamento, está acompanhado de ofício, que 
vai ser lido. 

 
É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

CONSELHO NACIONAL. DE ECONOMIA 
 
SCP-389. 
Em 12 .de maio de 1958. 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa 

Excelência a Exposição Geral da Situação Econômica 
do Brasil, em cumprimento de determinação expressa 
da Lei Orgânica do Conselho Nacional de  
Economia. 
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Como Vossa Excelência verificará, o Conselho 
julgou oportuno, desta vez, estender seu exame aos 
aspectos institucionais e estruturais do comércio 
exterior do Brasil, cuja importância ressalta da 
análise feita da presente conjuntura. 

Como resultado de seus estudos, faz êste 
Conselho sugestões de política econômica com que 
espera contribuir para a solução dos sérios 
problemas, que preocupam à Nação e ao Govêrno. 

Aproveito a oportunidade para renovara Vossa 
Excelência os protestos, do meu profundo respeito. 
– José Garrido Torres. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais  
havendo que tratar, vou encerrar a sessão. 
Designo para a de segunda-feira próxima a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 1 de 1959, quê dispõe sôbre moratória e 
outras medidas de assistência às vítimas de 
inundações verifícadas em diversos municípios 
fluminenses (em regime de, urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento: Interno, em virtude do 
Requerimento nº 149 de 1958, do Sr. Attílio Vivacqua 
e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 13 
do mês em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça de Economia e 
de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 15  

horas e 15 minutos. 
 



40ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 19 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLONIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo  
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo 
Freitas Caválcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Alô Guimarães. 

Nereu Ramos. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá.– (41) 

O SR. PRESIDENTE: – A lista  
de presença acusa o comparecimento de  
41 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão; é sem'' debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 

 

EXPEDIENTE 
 

Aviso 
 

Do Sr. Ministro da Agricultura, número 399, 
nos seguintes têrmos: 

Ministério da Agricultura G.M. 399 

Rio. de Janeiro, D.F., 15-5-58. Sr. 
Presidente: 

Através do noticiário de hoje dos jornais, 
tive conhecimento de que o ilustre Senador  
João Cavalcanti de Arruda, representante do 
Estado da Paraíba, pela União Democrática 
Nacional, proferiu, na Sessão de ontem, discurso 
sôbre o Problema do Trigo, no qual focaliza  
as, fraudes que ocorriam na comercialização 
dêsse cereal. 
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Cumpre-me, de pronto, afirmar a V. Exa., para 
conhecimento do Plenário, que o Senador João 
Arruda mostra-se um tanto desatualizado a respeito 
das medidas tomadas pelo Ministério da Agricultura 
e da política seguida pelo Govêrno, não só para 
coibir aqueIas fraudes, mas também para amparar o 
triticultor e defender o consumidor. 

Lamento, profundamente, que Sua Excelência 
não estivesse presente à reunião da Confederação 
Rural Brasileira, em março último, quando debati, 
durante cêrca de quatro horas, o assunto agora 
focalizado pelo Senador João Arruda, ao reassumir a 
sua cadeira, após licença de 120, dias. Naquela 
oportunidade, foram expressivas as manifestações  
de apoio que recebi daquele órgão máximo 
representativo das classes rurais do País. 

Como prova de que S. Exa. desconnece uma 
série de modificações tomadas por êste Ministério é 
bastante citar que as "operações de revenda" ou 
"permuta, que tanto preocupam o ilustre Senador, 
estão proibidas pela Portaria nº 184, de 6-2-58, ato 
que também mereceu apoio unânime de tôdas as 
entidades estreitamente ligadas á triticultura 
nacional. Como S. Exa. não pôde comparecer, 
àquela reunião, que foi pública, estou solicitando à 
confederação Rural Brasileira que envie ao ilustre 
Senador a ata taquigrafada da mesma. 

Quanto ao reconhecimento da minha 
honestidade pessoal, feito por S. Exa. agradeço 
sinceramente a sua manifestação, mas aproveito a 
oportunidade para solicitar ao Senador João Arruda, 
por intermédio de Vossa Excelência; que aponte as 
"coisas condenáveis" que estariam se processando 
em certos setores dêste Ministério, a fim de que 
possa o Ministro da Agricultura tomar as devidas 
providências. Pode S. Exa., desde já, ficar absolu- 
 

tamente tranqüilo, pois qualquer irregularidade 
apurada será imediatamente punida e corrigida, de 
acôrdo com a orientação que sempre tem presidido 
os meus atos. 

Como, neste momento, estou de viagem 
programada para o Rio Grande do Sul, a fim de 
inaugurar, na próxima semana, a primeira etapa 
(130.000 toneladas) de construção da rêde, de 
armazéns e silos, desejava que, na minha volta, o 
Senado Federal permitisse o meu comparecimento a 
essa Alta Casa do Congresso Nacional, a fim de 
debater com os ilustres representantes da Nação o já 
célebre Problema do Trigo, pois a colaboração 
oferecida pelos nobres, Senadores será valiosa para  
o esclarecimento e solução definitiva do mesmo. 

Confiante no alto descortino e elevado espírito 
de justiça de V. Exa. e de seus ilustres pares, 
aproveito, o encejo para renovar os meus protestos 
de estima e distinta consideração. – Mário 
Meneghetti. 

O SR. PRESIDENTE: – No Expediente há 
pouco lido figurou aviso do Ministro da Agricultura, 
Senhor Mário Meneghetti, em que Sua Excelência, 
reportando-se a discurso proferido nesta Casa sôbre 
o problema do trigo, pelo Sr. Senador, João Arruda, 
manifesta o desejo de comparecer ao Senado a fim 
de prestar esclarecimentos sôbre a matéria. 

O art. 195 estipula: 
"O Senado designará dia e hora para serem 

ouvidos. os Ministros de Estado que o solicitarem". 
Informada de que tanto o Ministro  

da Agricultura como o Sr. Senador João  
Arruda se ausentarão desta capital nos próximos 
dias, a Mesa aguardará o regresso de  
ambos para propor ao Senado o dia, e a  
hora em que se deva dar o comparecimento 
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daquele titular, se a Casa concordar em recebê-lo. 

Continua a hora do Expediente. Tem a palavra o 
nobre Senador Lourival Fontes, por, cessão do nobre 
Senador Lino de Mattos, primeiro orador. inscrito. 

O SR. LOURIVAL FONTES (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, Srs. Senadores, as 
memórias devem ser consideradas como uma 
prestação de verdade. Não há memórias 
romanceadas ou folhetinescas. Na precipitação das 
paixões não corrigem o tempo nem emendam a 
História. A crônica registra os fatos do dia e a 
reportagem dos acontecimentos que passam. As 
novelas de mistério não apagam as névoas do 
remorso nem restituem o sono das consciências. Na 
hora derradeira e no fim amargo não foram poucos 
os que se ostentaram na versatilidade como não são 
raros hoje os que se deixam varar nós incômodos da 
retratação. Muita pedra terá de ser levantada e, 
muita luz há de ser feita. 

Mas nos, vagares dessa leitura de memórias, 
onde se fazem flechas dê tôdas as madeiras e ,onde 
se deifica um autor sem côro nem procissão, 
comecei a meditar nesse oficio sem deveres que é a 
Vice-Presidência da República. É uma interrogação 
que colocamos desde a fundação do regime e nunca 
foi respondida e concluída. Na verdade, não 
podemos comparar um presidente eleito a um 
presidente acidental. 

As virtudes de fidelidade do Senhor  
Nereu Ramos e os exemplos de lealdade do Sr.  
João Goulart não são a regra da conduta  
política. São exceções meritórias que não desfazem 
as preocupações e as comparações Não é a  
Vice-Presidência um ocioso pôsto de honra,  
nem o Vice Presidente um titular sem emprêgo. Não 
é uma figura decorativa ou supérflua, uma 
designação social ou ornamental, um zero no go- 
 

vêrno ou, como exemplificou o Senador Jackson, a 
quinta roda de um carro. Não é um delfim por 
inspiração de Deus nem um herdeiro por ato e 
vontade do povo. É muitas vêzes uma pessoa 
imprópria a que a longa expectativa suscita ou 
inspira o espírito de ambição. Os fundadores da 
Constituição Americana criaram uma ingênua 
forma de eleição. Era preciso alguém que 
ocupasse o  ofício supremo em caso de vaga ou 
um incumbente temporário com o fim de realizar 
novas eleições. Não havia as exigências do 
caráter, das virtudes e do talento nas qualificações 
do Vice-Presidente. Os eleitores presidenciais 
davam dois votos indiscriminados para Presidente. 
Não havia nenhum debate sôbre a disputa da vice-
presidência como se o cargo não existisse e a 
segunda pessoa fôsse designada e não eleita. 
Cada partido político tinha dois candidatos a 
Presidente e o segundo eleitoralmente colocado 
era designado para suceder em caso de vaga A 
chave do plano ou o guia do sistema era simples e 
perfeita sôbre o papel. Ambos mereciam a 
confiança do povo e o modo de seleção indicava o 
segundo melhor caráter para suceder em caso de 
acidente. 

Mas o sistema foi condenado ao insucesso. As 
eleições de Burr e Rinckney ameaçaram o país de 
guerra civil. Nenhum eleitor ou partido votou de 
bona-fide para presidente. O primeiro era um caráter 
desqualificado e o outro vulgarizado na crítica pela 
falta de talento, serviços ou reputação. Mas qual era 
o resultado desastroso, a dificuldade invencível?. É 
que a maioria ficaria sujeita no jôgo, às intrigas, 
maquinações, às chantagens da oposição. A minoria 
poderia, num expediente ultrapartidário, eleger um 
dos candidatos à presidência do partido adverso ou, 
na pior das hipóteses, eleger automàticamente o 
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segundo nome para a vice-presidência. 

Era preciso contar não com a indiferença, mas 
com a intenção aos eleitores. Era preciso corrigir os 
defeitos, os inconvenientes e os absurdos da eleição 
ou da seleção. O objeto da 12ª emenda 
constitucional era um arranjo, uma vantagem ou um 
favoritismo dos partidos. Assim foi criado o Vice-
presidente não como, um rival, mas como alguém, 
que ajudasse a eleger o Presidente. 

O regime americano é de transação, de 
compromisso, de contrato entre os poderes da União 
e os direitos dos Estados. Não é um engenho de 
construção, ou uma legitimidade teórica, ou mesmo 
uma verdade nova. Não se escolhe para Vice-
presidente o crédito, a influência a popularidade, os 
méritos nacionais, ou a tradição de virtudes e 
serviços. Não se elege adignidade ou a 
respeitabilidade. É um titular secundário, e 
subordinado, que nunca foi contemplado para o 
supemo comando e que a durabilidade da vida ou os 
acidentes do destino podem subitamente, elevá-lo, 
ao trono. Não se escolhe um rival potencial ou uma 
alma carregada de ambição....A escolha e moderada 
é moderada e medíocre. A Velha guarda, os 
profissionais, as máquinas políticas, os circulos 
internos dos favoritos ou as poderosas bosses 
pensam sómente nas vantagens do partido sem 
contemplar a sucessão do Presidente. O Vice-
presidente é apenas o promotor da vitória do 
Presidente. 

Á única qualificação é de exercer uma influência 
temporária sôbre os eleitores do seu Estado. Não  
há outras considerações a não ser a situação local. 
Não se indaga dos princípios, méritos e virtudes. O  
que se procura é o que se pretende é um candidato 
sem talento e sem popularidade nacional que  
exerça influência na máquina local. O extraordinário 
 

sucesso de Burr em Nova York favoreceu a Vice-
Presidência ao caráter mais, impróprio para o ofício 
supremo. Os profissionais ou os amadores da 
política escolheram Theodoro Roosevelt para êsse 
pôsto honorável e insignificante com o fim de destruir 
a sua ebuliente e vulcânica vocação pública. Outros, 
aparecem dum Estado duvidoso, outros surgem para 
aplacar uma rebelião partidária, aquêles do sul e do 
Oeste para apaziguar o conservantismo ou estimular  
o aventurismo colonizador, êsse na mistura de 
sangue estrangeiro para conduzir as impaciência  
das minorias raciais 

Os americanos consideram a Vice-Presidência 
uma abelha mestra em reserva ou um herdeiro 
distante da coroa. Têm sido inúmeras as tentativas, 
repetidas as sugestões, concretas as propostas para 
dar ao Vice-presidente alguma coisa que trabalhar e 
fazer. Mas são vagos, imprecisos e tímidos os 
projetos de ampliar os poderes legislativo ou 
executivo. Pensou-se na faculdade de escolher as 
Comissões do Senado. Mas o Vice-Presidente sendo  
dum partido, e a maioria ocasional doutro partido, 
como conciliar Govêrno e Oposição? Na esfera 
executiva houve varias sujestões, algumas 
corporificadas em emendas constitucionais. Ministro 
sem pasta, assistente executivo do Presidente, 
membro automático da delegação nas Nações 
Unidas, presidente do Conselho de Segurança 
Nacional, enfim, qualquer parte substançial do Poder 
Executivo ou qualquer participaçâo relevante na 
administração. 

Mas há um defeito fatal, uma inconsistência 
manifesta, uma, especiosidade visível. O Presidente 
dos Estados Unidos é uma só pessoa investida  
e responsável na execução das leis. Não pode 
delegar poderes ou oferecer atribuições a um  
titular, importante se se quiser, mas irremovível, que 
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exerceria a administração sem contrôle e da qual só 
seria afastado por uma finalidade julgada. 

A idéia proposta duma eleição separada para 
a Vice-Presidência obrigando o candidato a um 
concurso de prêmios e títulos ou a uma habilidade de 
aquisição de voto levantou objeções, indiferença e 
aversão. Como sanar os vícios; remover os defeitos, 
dissipar a confusão, suspender as dificuldades que  
a emenda constitucional procurou evitar, isto é, o 
Presidente, de um partido e o vice de outro, quando 
ambos devem ser candidatos da mesma convenção, 
do mesmo partido e do mesmo programa? Os 
Estados Unidos não resolveram o problema, não 
encontraram saída do labirinto, mas reduziram os 
riscos e os obstáculos da sucessão. Nunca um pôsto 
de primeira classe foi tão obscuramente ocupado. 
Nunca se votou tão mal por um nada que pode ser 
tudo. Não tem a Vice-Presidência emprêgo ou 
deveres. Não requereu, a confiança nem foi 
contemplado pelo povo para o ofício supremo. 
Nunca, foi escolhido um homem de integridade, 
reputação ou popularidade. É, na frase de John 
Adams, o mais supérfluo pôsto criado pela invenção 
e concebido pela imaginação. 

Mas havia outras dificuldades no caso de 
sucessão. A primeira entre tôdas é que não 
houvesse mudancas bruscas e súbitas de 
administração ou rutura e desvio numa ação 
continuada do Govêrno. O Vice-Presidente deve ser 
do mesmo partido e funcionar como uma sombra ou 
um reflexo do Presidente. Não têm os Estados 
Unidos como tivemos no Brasil a urdidura de intrigas, 
as tramas da inconfidência, as maquinações da 
ambição interessada, as investidas ocultas que 
querem a posse do que já têm em ser. 

O Presidente da República é o servidor 
temporário e responsável do povo. A eleição direta 
 

dá, as características de representação da vontade 
nacional. A extraordinária expansão e as gigantescas 
proporções do poder presidencial não podem ser 
confundidas com a ambição pessoal, o gôsto da 
autoridade, ou um govêrno de absolutismo e de 
arbítrio semelhantes às ditaduras. As crises 
nacionais e internacionais têm elevado a altos níveis 
a Preeminência presidencial pela necessidade duma, 
política contínua ou duma ação uniforme. 

Mas o Vice-Presidente, que pode a qualquer 
momento ser convocado, deve estar informado dos 
aspectos, executivos, dos negócios públicos, da 
política e da administração. É uma prática habitual 
nos Estados Unidos que o vice-Presidente assista às 
reuniões de Govêrno para que os poderes; sejam 
mais reais do que virtuais. Nunca houve os casos de 
revolução, ou renúncia mesmo dos presidentes 
incapacitados fisicamente. Mas, nos exemplos de 
morte do titular executivo, a história americana não 
registra os casos de conspiração ou deserção. 

Novos problemas e novos métodos estão 
impondo uma revisão. O argumento é o da abolição 
da Vice-Presidência. Não se compreende a 
existência de um posto sem emprêgo e sem deveres, 
um cargo desnecessário, uma honra de que não se 
demonstrou a utilidade uma elevação que não foi 
contemplada pelo povo, um ofício que tem a docura 
mas não tem, a responsabilidade. 

A política é um aprendizado, uma escola; uma 
experiência. As lições devem ser adquiridas, 
aplicadas e apreendidas. 

Não discuto personalidades, mas princípios. 
Discuto males e vícios, não vantagens e interesses. 
O atual ocupante da Vice-Presidência exerce  
uma posição de fidelidade. Outros e raros não  
se deixaram devorar pela ambição. Mas desde  
o comêço da República e no curso aciden- 
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tado da sua evolução o Vice-Presidente tem sido 
um convite á mudança, uma atração dos 
insatisfeitos, um aspirante oculto ou inçômodo, um 
portador direto ou omisso dos ressentidos e dos 
descontentes Não é a sustentação do poder, mas a 
ameaça ao poder. 

O Vice-Presidente, e por extensão os Vice-
Governadores, não são a expressão duma fôrça de 
maioria, ou duma coesão partidária. Êles surgem de 
arranjos, combinações e alianças. Êles são o preço 
e a compensação duma minoria eles representam 
as idéias os princípios, os pontos de vista de seu 
partido, muitas vêzes opostos e inconciliáveis à 
técnica e à construção do grande partido que 
elegeu o supremo magistrado. Não é um encontro, 
mas um duelo, porque não se conjugam fôrças 
dispersas e heterogêneas. Não é uma união mas 
um desafio entre os conservadores que aspiram a 
ordem, ou avançados que advogam a reforma, ou 
fascistas que superpõem a autoridade, os falsos 
populistas que pregam as reivindicações, ou 
extremistas que exageram as crises, os 
reacionários que aspiram os golpes de armas, os 
liberais que cultivam as sutilezas da paciência. Que 
oferece o futuro nessa pulverização e nessa 
multiplicidade de partidos? Nenhum grande partido 
tem a fôrça numérica ou o conteúdo substancial 
para eleger o Presidente. Não perguntemos a 
opinião por que nenhum tem opinião local ou 
especializada. O vice-Presidente sobrenada  dos 
pequenos partidos como o fruto da conveniência, ou 
o produto do acaso, ou o favor das circunstâncias. 

No passado já tivemos os despreparados,  
os incompententes e os lunáticos. Já os vimos 
filiados a um partido que depois abjura e hostiliza.  
Já os presenciamos negando e renegando  
não as promessas, mas os deveres humanos. 
 

Os Vice-Governadores, que são o corolário da 
existência do vice-presidente, andam nos mesmos 
caminhos obscuros, nas mesmas veredas estreitas, 
na mesma selva selvagem. 

Não pensam sòmente na durabilidade da vida 
dos governantes. Pensam também, nas 
aproximações e nos restos do poder. 

Nas luzes do, horizonte que se levanta é o 
Vice-Governador de São Paulo que se ostenta 
inimigo do Governador, o de Alagoas que combate o 
Governador, o da Paraíba que é da oposição ao 
Governador, o do Ceará que abjura o partido para se 
unir às, graças e às esperanças do Governador. 
Êsses são os exemplos de vacilações e hesitações, 
alianças que se desfazem, contratos que são apenas 
transações. 

A abolição de cargos e titulares por uma 
reforma constitucional é o menor dos males Não 
queremos uma história de imaginação ou uma 
construção de engenho político. 

Não queremos a escala parlamentar do Govêrno 
dividido, ou o regime ditatorial do Govêrno usurpado, ou 
os resíduos da monarquia do Govêrno por ato divino. 
Arvoramos os princípios republicanos, do Govêrno, 
unipessoal e íntegro, que execute a lei e responda pelos 
seus erros, mas que não tema os punhos armados, não 
se arreceie das imposições da brutalidade, nem se 
perturbe dentro dos muros do poder com as fugas da 
honra ou as marcas da traição. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado) 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
segundo orador inscrito. (Pausa) 

Não está. presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

terceiro, orador inscrito.(Pausa). 
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Ausente também S. Exa., dou a palavra ao 
nobre Senador Fernandes Távora, quarto orador 
inscrito. 

O SR. FERNANDES TAVORA (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente, em vista das 
reiteradas declarações do Chefe do Executivo, em 
afirmar que evita manifestações a favor de qualquer 
Partido político, sinto-me na obrigação de ler, para o 
Senado, a carta aberta dirigida ao General Teixeira 
Lott por um militar reformado da Aeronáutica. 

Está assim redigida: 
"Carta aberta ao General Lott. 
Fortaleza, 5 de maio de 1958. 
Exmo. Sr. DD. Ministro da Guerra. 
Rio de Janeiro. 
A imprensa e o rádio vêm há várias semanas 

denunciando; a existência de graves irregularidades 
nas obras de emergência do Govêrno Federal no 
interior do meu Estado o Ceará. As vítimas, como 
sempre, são os pobres sertanejos, sôbre os quais se 
abateram duas calamidades: a sêca e a cupidez 
ilimitada daqueles que se lucupletam na sua miséria: 

Antes, porém, de entrar na apreciação dos 
fatos revoltantes que presenciei no "hinterland" 
cearense e que justificam plenamente as denúncias 
da imprensa da capital, permite V. Exa que eu diga 
que o flagelo climático do Nordeste como hoje pelo 
menos no Ceará; é uma autêntica e rendosa 
indústria para certos políticos espertalhões, que 
estão enriquecendo da noite para o dia, utilizando ao 
seu bel-prazer os dinheiros que a nacão destinou 
aos socorros dos flagelados. 

Acredito que o honrado  
Presidente da República, que 
 

há se revelado de uma dedicação paternal com o 
Nordeste e a sua gente nesta dolorosa 
conjuntura, ignora que o Ceará, calcinado pela 
sêca está transformado num mar de lama, 
representada pela mais desumana exploração 
aos flagelados, pelo malbaratamento das verbas 
federais destinadas às obras de emergência, pela 
imposição humilhante da profissão de fé 
partidária, como condição número um para a 
concessão de empregos em serviços do Govêrno, 
enfim, pela discriminação injustificável do homem 
e da região. 

O signatário desta é um militar pertencente 
à Aeronáutica, um brasileiro bem intencionado 
dos quadros da elite nacional Já foi homem 
público e, hoje – afastado da caserna, onde 
formou o seu espirito – encontra-se entregue aos 
labores da agricultura e da pecuária no interior do 
Ceará, a cujos quadros políticos não pertence. 
Por isto mesmo, examina com absoluta isencão 
de ânimo os fatos escandalosos, que ora se 
verificam no seu Estado, agravados pela 
circunstância de serem encampados por aquêles 
que têm sôbre os ombros os encargos inerentes à 
sua participacão na vida pública do Estado, e do 
País. 

Conforme frisei há pouco, Senhor Ministro sou 
um modesto pecuarista e agricultor no alto sertão de 
minha terra por sinal na zona mais duramente atingida 
pela sêca – os Inhamuns. Assim por fôrca de minha 
condição de homem integrado ao meio, melhor do que 
a imprensa e o rádio, posso denunciar a V Exa. e à 
Nação os crimes que Impunemente se praticam  
no Ceará contra as vítimas da sêca. Em Saboei- 
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ro, por exemplo, nas obras federais de emergência, 
ali existentes, todos os postos de direção (feitor, 
apontador, chefe de turma e escriturário) foram 
entregues a chefes e cabos eleitorais de um partido 
político – o PSD. 

Por outro lado, afora o crime da apreensão de 
títulos eleitorais dos matutos, condição sine qua para 
obtenção de emprêgo o seu salário de fome (40 
cruzeiros diários) não é pago em espécie. O 
trabalhador recebe apenas 32 cruzeiros. 8 cruzeiros, 
vão para uma “caixinha” misteriosa), isto mesmo em 
gêneros alimentícios comprados a preços proibitivos 
nos fornecimentos, (barracões) também controlados 
e de propriedade dos políticos. 

Nas obras de emergência de Iguatu acontece 
a mesma coisa. Desesperada ante a exploração 
inominável, que se verifica nos fornecimentos, que 
vendem mercadorias majoradas em 50 e até 70%, o 
infeliz operário é deslocado desnecessàriamente 
para longe de sua casa, desde, que pertença ao 
partido político que não PSD e PTB. Êste 
deslocamento implica em duas despesas, para os 
pobres flagelados; a sua própria manutencão no 
local de trabalho e a de sua família; que ficou em 
casa. Se 32 cruzeiros não são suficientes para o 
sustento de um homem numa época normal como 
pois poderá o infeliz operário, sobreviver com duas 
despesas? 

Naquele município Sr. Ministro, vê-se o 
operário adquirir no barracão uma carteira de 
cigarros por 7 cruzeiros para em seguida revender 
ao próprio barracão por apenas 3 cruzeiros. Embora 
nos pareça uma operação comercial de um louco, 
 

ela tem sua razão de ser. O pobre quer o dinheiro 
para adquirir o remédio, para comprar a carne, que é 
vendida nos açougues por menos da metade do 
preço dos barracões. 

Permita, Sr. Ministro que eu me alongue 
ilegível só assim V. Exa. ficará inteirado, e também 
os meus patrícios, de que no Ceará a sêca nada 
representa face à exploração patrocinada pelos que 
detêm os recursos federais destinados às obras de 
emergência Ainda no Município de Iguatu, tive 
ensejo de testemunhar um fato impressionante. Um 
sertanejo, pai de oito filhos, solicitou emprêgo ao 
Engenheiro chefe do DNOCS naquela região. 
Homem a quem o drama da fome levara ao completo 
desespêro, o sertanejo pediu trabalho, mas o fêz 
sem a passividade humilde comum ao nosso matuto. 
Antes que o Engenheiro respondesse à solicitação, 
prestigioso, prócer pessedista interrompeu a ambos, 
para indagar ao flagelado: 

– Qual é o seu partido? 
O sertanejo, com a mesma altivez com que se 

apresentara ao Engenheiro, respondeu ao intruso, 
sem pestanejar: 

– Sou do partido do diabo! 
Deu meia volta, retirou-se com dignidade, 

acompanhado da espôsa e dos oito filhos. Cortei-
lhe  os passos e lhe entreguei 500 cruzeiros. Ilustro 
êste fato, com a perversidade desumana do político 
e dignidade da vítima, cujo gesto altaneiro foi a 
melhor resposta aos que se consideram, os donos 
da sêca, para que o povo brasileiro tenha uma idéia 
da verdadeira situação do meu Estado e dos 
flagelados. 
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Assaré, Senhor Ministro, é um Município 

localizado na zona sul do Estado, nas proximidades 
de Santanópole. Êste último, por ser um reduto 
udenista, embora castigado tanto quanto o resto do 
Ceará pela longa estiagem, não possui nenhuma 
obra de emergência. Faz alguns dias, o Prefeito 
Municipal, temendo o saque do comércio local pelos 
flagelados famintos, mandou-os em caminhões para 
Assaré, o Município vizinho e onde fôra atacado um 
serviço de emergência do Govêrno Federal. 

O advogado Dogivaldo Ribeiro, chefe pessedista 
local e, portanto "dono" das obras, indagou aos famintos 
de Santanópole se votariam no PSD. Ante à resposta 
negativa o advogado disse-lhes que o trabalho em 
Assaré era apenas para os municípios locais. 

Cito êstes municípios isoladamente, com o 
objetivo-exclusivo de exemplificar, de emprestar 
autenticidade. Mas o quadro geral no Estado é o 
mesmo, creia V. Exa. Tudo faz parte de um plano frio 
e calculado. É a roubalheira organizada e em grande 
escala. A par da exploração na venda de gêneros 
alimentícios, do desconto de 20% nos seus 
minguados salários e da cobrança de juros extorsivos, 
sofre ainda o matuto a perseguição da política do 
deslocamento. Num cálculo pessimista, meu caro 
Ministro, a bagatela de quase um milhão de cruzeiros, 
diários, é desviada dos nossos flagelados através dos 
expedientes escusos a que me referi. 

Êstes os motivos que me levaram a  
escrever esta carta que, data venia, dirijo a  
Vossa Excelência e ao povo brasileiro. Êstes  
os crimes contra os quais se rebelam os 
 

homens de bem de minha terra. Saber que êles 
existem e não denunciá-los é concordar com êles. É 
necessário, e por que não dizer, uma obrigação 
patriótica, que denunciemos ao Govêrno, ao povo os 
que encampam a corrupção e o roubo como arma 
política e como meio para o enriquecimento rápido, à 
custa da fome e da miséria de nossa gente. 

Na certeza de que cumpri o meu dever de 
cidadão, de militar e, sobretudo de cearense, firmo-
me com o mais profundo respeito, admirador e 
subordinado de Vossa Excelência. 

Gonçalo de Paiva Cavalcanti – Coronel da 
Aeronáutica. P.S. – Em tempo Senhor Ministro. O 
Diretor Geral do DNOCS, Engenheiro José Cândido 
de Paula Pessoa, é um homem de excepcional 
espírito público. Por isto mesmo acredito que S. Sa. 
ignora que os seus auxiliares estão fazendo misérias 
no interior do Ceará, misérias que naturalmente, não 
são do conhecimento do Govêrno Federal". 

Êsse, Sr. Presidente, o depoimento de um 
velho militar, hoje reformado, e que não pertence a 
nenhum dos Partidos em luta no Ceará. É a verdade 
nua e crua do que se está passando naquele Estado 
e em todo o Nordeste. É o desvio miserável dos 
socorros do Govêrno Federal às populações 
flageladas para as "caixinhas" com que aquêles 
homens, acostumados a tôdas as faltas, querem 
uma vez mais, ludibriar a Nação, à custa da miséria 
dos nossos compatriotas. (Muito bem! Muito  
bem)! 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Públio de Mello, quinto orador inscrito. 
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O SR. PÚBLIO DE MELLO (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, Srs. Senadores, 
tendo transcorrido ontem, a data natalícia do 
eminente Marechal Eurico Gaspar Dutra venho, hoje, 
ocupar a tribuna do Senado, em nome da Bancada 
do Partido Social Democrático do Maranhão, nesta 
Casa do Congresso, para manifestar a Sua 
Excelência a nossa gratidão pelos relevantes 
serviços prestados à Pátria. 

Relembrar os feitos marcantes da 
personalidade de conspícuo brasileiro, é dever que 
se impõe a tôdas as consciências bem formadas. 

É que, Senhor Presidente, a vida do gloriso 
soldado e preclaro cidadão, se tem desdobrado 
numa série ininterrupta de grandiosos serviços ao 
Brasil, para o sustentáculo do regime e de suas 
instituições democráticas. 

Dedicando-se à carreira das armas, cêdo, aos 
dezessete anos, ingressava no 2º Batalhão de 
Artilharia de Posição com destino à Escola 
Preparatória e de Tática do Rio Pardo, havendo 
concluído o curso de Oficial em 1908. 

Aspirante, 2º Tenente, atingiu a todos os 
postos da carreira militar, conquistando-os através 
do cumprimento do dever, dedicação aos estudos, 
obediência à disciplina. 

Com a vinda da Missão Francesa ao Brasil 
distinguira-se, na Escola de Estado Maior, como 
primeiro da turma, formando-se em 1922, no pôsto 
de Capitão. 

Obteve, por merecimento, as promoções aos 
postos de Major, Tenente-Coronel e Coronel, o que 
vale dizer pelo reconhecimento dos méritos do ilustre 
oficial. 

Como Tenente-Coronel fôra convidado para 
comandar o "Regimento Andrade Neves", 
considerado unidade de elite do Exército. 

General de Brigada, General de Divisão, 
General de Exército, Marechal, S. Exa. chegou ao 
ápice da carreira das armas, aureolado pelo respeito 
não só dos companheiros de farda mas de todos os 
brasileiro que reconhecem a bravura e dignidade 
com que se tem conduzido durante todo o percurso 
de uma vida inteiramente votada ao serviço da 
Pátria. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Louvo a iniciativa 
de V. Exa., no exaltar um dos homens mais 
eminentes e de maior dignidade do nosso País, que 
é sem favor o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Nas 
nossas Fôrças Armadas, teve S. Exa. a 
preeminência a que alude o nobre colega e, na 
primeira magístratura, honrou também o seu nome 
dignificando o cargo que lhe foi entregue pela 
confiança do povo brasileiro. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito obrigado 
ao nobre Senador Novaes Filho, pela solidariedade 
que empresta às minhas modestas palavras de 
homenagem ao Marechal Eurico Dutra. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – O Estado do 
Maranhão é também muito grato ao Marechal Eurico 
Gaspar Dutra. Durante o período do meu Govêrno S. 
Exa. foi inexcedível na ajuda ao meu Estado votando 
o máximo interêsse por tudo quanto lhe dizia 
respeito. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito grato ao 
eminente Senador Sebastião Archer pelo apar- 
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te, que é um depoimento da História do Maranhão e 
dos benefícios a êle prestados pelo Marechal Eurico 
Dutra. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com satisfação. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Em nome do 

Partido Trabalhista Brasileiro e também do meu 
Estado – o Amazonas – solidarizo-me com V. Exa. 
pela homenagem que rende ao eminente brasileiro 
Marechal Eurico Gaspar Dutra. Faço-o convencido 
de que pratico ato de inteira justiça. S. Exa. foi um 
benemérito para o Amazonas. Lá estão vários 
empreendimentos, só realizados com o apoio 
decidido do ilustre brasileiro. Todo o Amazonas, 
meus companheiros de Bancada e sobretudo o povo 
amazonense saúdam, nesta oportunidade, o 
Marechal Eurico Gaspar Dutra, que, em tôdas as 
ocasiões, se mostrou um verdadeiro amigo do meu 
Estado. Reconheço a justeza das expressões do 
nobre orador na homenagem que faz ao eminente 
Marechal Dutra, pela passagem de seu aniversário 
natalício. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito agradeço 
ao nobre Senador Mourão Vieira o concurso de sua 
manifestação, pelo Estado do Amazonas e pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro, em louvor do eminente 
Marechal Eurico Dutra. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com todo 
prazer. 

O SR. ATÍLLIO VIVACQUA: – O Partido 
Republicano solidariza-se com a homenagem que 
através da palavra autorizada e brilhante do ilustre 
colega, o Senado presta ao eminente Marechal Eu- 
 

rico Gaspar Dutra, por motivo do transcurso de sua 
data natalícia. A Nação assinalou essa efeméride 
com as mais gerais e vivas demonstrações de 
veneração ao grande brasileiro, cujos serviços às 
Fôrças Armadas e ao País estão concretizados nas 
notáveis realizações que marcaram sua passagem 
pelo Ministério da Guerra e o exercício da Suprema 
Magistratura da República, ao lado do seu devotado 
respeito à Constituição e ao regime democrático. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito agradeço 
ao nobre Senador Attílio Vivacqua a solidariedade 
que, em nome do Partido Republicano empresta a 
esta oração de homenagem ao preclaro brasileiro, 
Marechal Eurico Gaspar Dutra. 

"Exercícios de Quadros" e "Duas Táticas em 
Conjunto" são obras valiosas que publicou, para 
ensinamentos dos profissionais das armas. 

Ministro da Guerra no Govêrno do ínclito 
Presidente Getúlio Vargas, desenvolveu 
incessantemente atividade na pasta que lhe coube 
dirigir, visando aparelhar o Exército, de moderno 
material bélico e de instrutores habilitados, para o 
ensino da tropa. Para isso, incentivou a indústria 
nacional de armamentos; criou a Inspetoria Geral de 
Ensino; construiu novas instalações na Escola Militar 
de Rezende e enviou grande número de oficiais aos 
Estados Unidos, em missão de estudos. Fêz 
construir numerosos hospitais e quartéis, dentre aos 
quais o do 24º Batalhão de Caçadores, da cidade de 
São Luís. Destaca-se com imponência arquitetônica, 
o Palácio da Guerra, sede do Ministério, que se 
ergue na "Praça da República". 

Como Chefe do Exército, teve a missão assás 
importante, de organizar a Fôrça Expedicionária  
que desfraldou vitoriosa, a Bandeira Brasileira  
no solo da Itália, na luta das Nações Unidas 
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contra o nazismo perturbador da tranqüilidade 
humana. 

Num grande gesto de bravura e 
desprendimento, o nosso Ministro se deslocou para o 
teatro das operações, a fim de inspecionar a frente 
de combate. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Interrompo o 
notável discurso que o nobre colega está proferindo 
para trazer não só minha solidariedade pessoal mas 
a de tôda a Bancada da União Democrática Nacional 
à merecida homenagem que V. Exa. presta ao 
grande brasileiro, Marechal Eurico Gaspar Dutra. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito grato ao 
eminente Senador João Villasbôas que, em seu 
nome pessoal e no de seu Partido, se associa a essa 
manifestação de júbilo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lamento comunicar ao nobre orador 
que faltam dois minutos para o término da hora do 
Expediente. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER (pela ordem): – 
Sr. Presidente, solicito de V. Exa. consulte a Casa 
sôbre se consente na prorrogação regimental da 
hora do Expediente, a fim de que o nobre Senador 
Públio de Mello possa concluir sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Sebastião 
Archer. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Públio de Mello. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pediria a  
V. Exa. que consignasse expressamente, no 
brilhante discurso que está proferindo em 
homenagem ao eminente Marechal Eurico Gaspar 
Dutra, que Vossa Excelência não fala sòmente em 
nome do glorioso Estado que tão dignamente 
representa nesta Casa, mas, sim, pela Maioria do 
Senado e especialmente pelo Partido Social 
Democrático. Decorridos tantos anos do término do 
seu mandato, o povo brasileiro não esquece o que 
foi a notável administração daquele insigne 
brasileiro, o primeiro dos nossos correligionários que 
tivemos a honra de investir, após memorável pleito, 
na Suprema Magistratura da Nação. A êle 
exprimimos, nesta hora, a segurança do nosso 
reconhecimento, que é, certamente, também o 
reconhecimento de todo o País. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito 
agradecido, mais uma vez, ao eminente Senador 
Gilberto Marinho. Trouxe S. Exa. o concurso de sua 
palavra brilhante, de solidariedade... 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – …do Partido 
Social Democrático, e da Maioria, para que o 
modesto orador… 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não apoiado; 
brilhante orador. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – …falasse  
em nome dessa gloriosa Agremiação e também  
da Maioria na manifestação que presta ao  
eminente Senhor Eurico Gaspar Dutra com a  
qual se solidarizam os diversos parti- 
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dos com representação nesta Casa. 
Fôra levar ao soldado do Brasil, em terras 

estranhas, a solidariedade do Chefe, sempre 
vigilante na defesa do direito de sobrevivência dos 
povos livres, conturbado pela fôrça. 

Eleito Presidente da República, deu integral 
cumprimento à Constituição, da qual jamais se 
afastou. 

A bem dos interêsses nacionais e de harmonia 
da coletividade, estabeleceu entre nós o Govêrno de 
coalisão com o concurso das diversas correntes 
partidárias. 

Pôde, assim, realizar intenso Programa  
de administração, dando encaminhamento e  
solução aos problemas nacionais, dentre êles os  
da saúde, alimentação, transporte, energia e 
educação. 

A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, 
com o aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso 
e a "Rodovia Presidente Dutra", por si sós bastariam 
para assegurar a eficiência do Govêrno, se muitos 
outros empreendimentos de envergadura não 
houvesse levado a efeito. 

O Estado do Maranhão, Senhor Presidente, é 
particularmente reconhecido ao honrado Govêrno do 
Presidente Dutra pela soma de benefícios que lhe 
concedeu, destacando-se o "Hospital Presidente 
Dutra", de São Luís, vasto e moderno nosocômio, 
destinado aos associados do Instituto dos 
Comerciários; a cidade de Filipinho, que tem 
contribuído para resolver o problema de habitação da 
população sanluisense; as "Casas Populares" onde 
se abrigam as classes proletárias; os Cursos de 
Alfabetização; as Escolas Rurais; as verbas para 
diversos, melhoramentos, inclusive para os Serviços 
de Água, Esgotos, Luz, Tração e prensa de algodão 
da capital. 

Cabe, ainda, ressaltar que o ilustre  
Presidente guardava, no exercício da suprema 
magistratura da Federação, a mística da 
 

Constituição, assegurando, em todos os momentos 
de seu Govêrno, a preeminência absoluta da Carta 
Magna. 

Dentro dessa linha de correção, conduziu os 
negócios da República com serenidade e patriotismo. 

Justas, Senhor Presidente, as homenagens 
que, ao ensejo de sua data natalícia, se tributam ao 
insigne homem público, figura valorosa do Exército 
Nacional e da sociedade brasileira. 

Saudêmo-lo com efusão, ainda porque, no 
exercício da mais alta magistratura do País, êle foi, 
sem dúvida, o "Presidente de todos os brasileiros". 
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa a 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 6, de 
1958, que vai ser lida. 

Tratando-se de matéria apreciada em regime 
de urgência, será imediatamente discutida e votada. 

É lida, aprovada e vai à promulgação a 
Redação Final, constante do seguinte: 

 
PARECER 

Nº 150, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 6, 
de 1958, que restabelece 10 cargos extintos da 
carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da 
Secretaria do Senado. 

 
Relator: Sr. Prisco dos Santos. 
Ao Projeto de Resolução nº 6, de 1958, desta 

Comissão, apresentou a de Constituição e Justiça 
substitutivo visando a dar uma melhor distribuição 
dos 10 cargos de Auxiliar Legislativo entre as duas 
classes que compõem a referida carreira. 

Tendo o substitutivo merecido a aprovação do 
Plenário, em sessão de 13 do corrente, 
apresentamos, a seguir, a Redação Final da aludida 
proposição. 
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RESOLUÇÃO 
 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º A carreira de Auxiliar Legislativo do 

Quadro Secretaria do Senado Federal será assim 
constituída: 

Classe "K" – 12 cargos 
Classe "J" – 20 cargos 
Art. 2º Os Auxiliares Legislativos da classe "K" 

terão acesso aos cargos de Oficial Legislativo, classe 
"L" por promoção, obedecidas as disposições legais 
que regulam a matéria. 

Sala da Comissão Diretora, em 19 de maio  
de 1958. – Apolônio Salles, Presidente. – Prisco  
dos Santos, Relator. – Cunha Mello. – Mathias 
Olympio. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 1, de 1958, que dispõe sôbre moratória e 
outras medidas de assistência às vítimas de 
inundações verificadas em diversos municípios 
fluminenses (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º do Regimento Interno em virtude do 
Requerimento nº 149, de 1958, do Sr. Attílio 
Vivacqua e outros Senhores Senadores, aprovado 
na sessão de 13 do mês em curso), dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça; 
de Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra o Sr. 

Attílio Vivacqua para emitir parecer em nome da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte 
parecer): – Senhor Presidente. O presente pro- 
 

jeto, de autoria do nobre Senador Sá Tinoco, tem por 
finalidade autorizar o Poder Executivo a prestar 
assistência econômica às pessoas físicas e jurídicas 
domiciliadas nos Municípios de Campos, Itaperuna, 
Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Miracema, 
atingidas pelos efeitos das inundações ocorridas nesses 
municípios no mês de dezembro de 1957 (art. 1º). 

II – Dispõe, também, que essa ajuda financeira, 
correrá por conta do Tesouro Nacional, apenas para 
efeito de reforma e aumento de empréstimos agrícolas, 
pecuários, industriais e comerciais, realizados pelo 
Banco do Brasil S. A., até o dia 4 de dezembro de 1957 
(art. 2º), não podendo tais operações, no que se refere 
a amortizações, ultrapassar os limites compatíveis com 
a capacidade econômica do devedor. 

III – Prescreve, ainda, que os prazos para 
essas negociações não poderão ser inferiores a 3 
anos (parágrafo único art. 2º). 

IV – Além das operações autorizadas no art. 
1º, determina o projeto, que pelo prazo de 3 anos, a 
contar de sua vigência, ficará suspensa a 
exigibilidade de qualquer dívida, inclusive as 
ajuizadas, compreendidas no caso as de natureza 
fiscal, das pessoas físicas ou jurídicas a que se 
reporta o art. 1º (art. 3º). 

Devo esclarecer que a Comissão de 
Constituição e Justiça apresentou emenda 
mandando suprimir êsse artigo. 

V – A forma para a consecução de tais 
objetivos, a fiscalização do cumprimento da lei, vem 
regulada nos §§ 1º e 2º do art. 3º e atendida, de modo 
prático, mediante a organização de uma comissão 
composta de um representante do Banco do Brasil 
S.A., um do I.B.C. e um da Secretaria de Agricultura 
do Estado do Rio de Janeiro, incumbida de verificar as 
condições previstas nos artigos 1º e 4º desta lei, que 
deverão ser satisfeitas pelos interessados. 
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§ 1º Quando se tratar de devedor já sujeito a 

cobrança judicial, essas condições serão apreciadas 
pelo Juiz da causa, com audiência da aludida 
comissão, se julgar conveniente. 

§ 2º Os Prefeitos dos municípios assolados 
poderão acompanhar diretamente ou mediante 
delegados, os trabalhos da mencionada comissão. 

VI – No que tange às safras armazenadas, 
autoriza o presente projeto, a Comissão Executiva de 
Assistência aos Cafeicultores (CEAC), substituir por 
cafés de tipo não inferior a 7, os cafés molhados em 
virtude das referidos inundações (art. 4º). 

VII – Medidas de fiscalização são, ainda, 
instituídas no projeto, visando um perfeito 
atendimento a seus objetivos (art. 5º). 

VIII – Finalmente, prescreve normas de 
garantia bancária, através da Carteira de 
Redesconto do Banco do Brasil, para as dívidas e 
reformas que regula (art. 7º). 

IX – Como se observa, o escorpo do presente 
projeto de lei, se prende a matéria de alta 
significação para a nossa economia, qual seja,  
a de proteger as fontes produtoras de uma  
região, assolada por evento danoso, que se  
reveste com os caracteres de verdadeira calamidade 
pública. 

X – Os municípios prejudicados pelas 
inundações contribuem para o País com uma soma 
considerável de benefícios no setor da produção, 
pois, constituem importantes celeiros na produção 
cafeeira, pecuária e agrícola. 

XI – Sòmente, por via de uma providência de 
maiores facilidades bancárias, e de outras de 
amparo econômico, se poderá atingir aos fins 
colimados, qual seja o de assistir às referidas 
populações e auxiliar a recuperar o parque agro-
industrial dessa rica região. 

No tocante à moratória, regulada no art. 3º do 
projeto e seus parágrafos 1º e 2º, embora se trate de 
medida rigorosamente constitucional, não se afigurou 
à Comissão de Constituição e Justiça conveniente, 
em razão do tempo decorrido desde a data das 
aludidas enchentes. Por outro lado, a assistência 
financeira assegurada no art. 2º abrange a reforma e 
os empréstimos feitos aos prejudicados, à proporção 
dos respectivos prazos e novo esquema de 
amortizações compatíveis com a capacidade 
econômica do devedor. Daí, atendendo à finalidade e 
sistemática do projeto, a emenda, que propomos, 
para a supressão do referido artigo. 

XII – Nesse novo e doloroso episódio do 
flagelo das enchentes, encontra-se o Congresso 
Nacional mais uma vez, em face de um problema de 
complexa e difícil solução, qual seja o de organizar a  
defesa permanente contra os efeitos das 
inundações, obrigação que incumbe à União, nos 
têrmos do art. 5º, inciso XIII da Constituição Federal. 

Cumpre ao Parlamento legislar a respeito, 
criando um Departamento para êsse fim. Convém 
constituir-se para isto um fundo especial com recursos 
orçamentários, destinado a atender aos socorros da 
população alcançada por essas calamidades, e 
assistência econômica que lhe deve ser prestada, ao 
lado de obras públicas, mediante cooperação do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
Departamento Nacional de Saneamento, Divisão de 
Águas do Departamento Nacional de Produção 
Mineral e de outros órgãos federais, em estreita 
colaboração com os Estados e Municípios. 

A inexistência de um Departamento dessa 
natureza, isto é, de um serviço de defesa contra 
inundações, tem contribuído para agravar as 
conseqüências dêsses flagelos climáticos, além da má 
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ou irregular aplicação dos meios financeiros e dos 
demais auxílios governamentais, que são, dêsse 
modo, via de regra, distribuídos sem planejamento, e 
nem sempre utilizados. Mas, o que não é possível, é 
sob o condenável pretexto da falta de uma lei 
orgânica sôbre o assunto, privar-se da ajuda 
constitucional as populações prejudicadas por êsses 
flagelos climáticos. 

Aliás, o projeto procurou atender 
prudentemente uma correta e justa aplicação dos 
recursos e dos benefícios que constituem a sua 
finalidade, e para isto, instituiu a comissão, que já 
aludimos. (art. 3º). 

XIII – Os numerosos casos que o País 
conhece das inundações calamitosas, têm sido 
acompanhadas de providências legislativas isoladas, 
mas de irrecusável justiça, em face do dever do 
Estado, impôsto pelo citado art. 5º, inciso XIII da 
Constituição. Nêle tem seu fundamento 
constitucional o projeto em causa. 

Um outro aspecto da proposição, que cabe  
ser considerado é o da constitucionalidade  
da iniciativa do Senado, tendo em vista o art. 67, §  
1º da Constituição Federal. Numerosos são  
os precedentes, consagrando a tese de que a 
matéria, financeira, quando acessória de uma 
proposição legislativa principal, se inclui na 
competência de qualquer das Câmaras, e da mesma 
forma as demais providências necessárias a êsse 
fim. 

De resto, o projeto trata é de matéria 
pròpriamente econômica, atinente à facilitação de 
crédito e à moratória para os devedores incluídos 
entre as pessoas físicas e jurídicas de que cogita o 
art. 1º. É, entretanto, indispensável que se autorize a 
abertura de um crédito para a execução de lei a ser 
votada, que poderá ser examinado pela douta 
Comissão de Finanças, ao pronunciar-se sôbre o 
projeto. 

Numerosos são os precedentes verificados no 
Senado, em projetos dessa natureza, já 
transformados em lei. 

No Parecer nº 567 do eminente jurista, 
Professor Ferreira de Sousa, então, membro desta 
Casa, emitido no Projeto nº 7 de 1947, notadamente 
nos itens 4 e 14, a Comissão de Constituição e 
Justiça examinou essa tese com adoção da 
interpretação do artigo 67, § 1º da Lei Magna, 
interpretação esta seguida pelo Congresso Nacional e 
por vêzes, ampliada. 

Em notável parecer proferido na Comissão de 
Justiça da Câmara dos Deputados, nosso ilustre 
colega e consagrado jurista Senador Lameira 
Bittencourt, estudando proficientemente a questão, 
situou-a com precisão nestes têrmos: 

"A regra geral é da competência cumulativa e 
concorrente do Presidente da República e de qualquer 
das Casas do Congresso. É o que resulta, 
indiscutìvelmente, da maneira expressa e inequívoca, 
da letra clara e do espírito visível do "caput" do art. 67 
da Constituição Federal. De tal arte, a norma contida 
no § 1º dêsse artigo, ao restringir à Câmara – e só à 
Câmara e ao Presidente da República – a 
competência para a iniciativa de tôdas as leis sôbre 
matéria financeira, estabelecidas uma exceção à 
generalidade daquele preceito constitucional. 

Se assim é, se o estatuído no citado § 1º do 
art. 67 representa uma exceção ao princípio geral e  
traduz, ainda, uma restrição à capacidade legiferativa 
do Senado, por êsse duplo motivo, por uma 
elementar regra de ermenêutica, só pode e deverá 
ser interpretado e aplicado em sentido estrito, não 
comportando, em conseqüência, a nenhum título, 
inteligência ampliativa. 

Assim, às leis que regularem matéria  
nítida, direta e especìficamente financeira  
é que serão, excepcionalmente, da atribuição,  
da iniciativa privativa da Câma- 
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ra. Em caso de dúvida razoável, ou quando o sentido 
financeiro da proposição não fôr o principal e 
predominante, mas apenas, o secundário, acessório 
e conseqüente, não será lícito recusar-se a 
competência igual, do Senado". 

E assim conclui, "só incidirão nas restrições do 
mencionado § 1º do art. 67 do nosso Estatuto 
Fundamental, as leis sôbre aspecto exclusivo e 
especìficamente financeiros". 

XIV – O conceito de matéria financeira 
estando sujeito às fronteiras movediças da doutrina, 
não poderia a hermenêutica sôbre competência do 
Senado ficar à mercê das várias e divergentes 
concepções doutrinárias que importem em restringir 
ou mutilar essa competência. Ao demais, não 
fixamos a noção de direito financeiro cujos princípios 
e normas devem ser estabelecidos pelo Congresso 
Nacional (art. 45, letra d). 

No citado parecer de nosso ex-colega Professor 
Ferreira de Sousa, consagrado mestre de Direito, 
abalizado conhecedor de assuntos econômicos e 
financeiros inclui entre as leis de matéria financeira: 

a) as de impostos (art. 65, II da Constituição); 
b) as dê abertura de créditos especiais 

extraordinários (artigo 65, II c/c o artigo 75 e 
parágrafo único); 

c) as de aprovação de contas do Presidente 
da República (artigo 66, VIII e art. 77, § 4º); 

d) as de aprovação de registro de créditos sob 
reserva ou de contratos a que o Tribunal de Contas 
tenha recusado registro (art. 77, § 4º). 

Crédito e organização bancária são 
considerados de índole econômica, consoante 
pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Plenário do Senado. 

Em parecer acolhido por aquela  
Comissão o Professor Ferreira de Sousa  
demonstrou que também não se enquadram  
na categoria de leis financeiras as leis mone- 
 

tárias e cambiais, eis que "embora elas interessem 
ao Estado, mesmo ao Tesouro, versam sôbre 
matéria econômica, dizem respeito à riqueza, 
tomando-a no momento circulatório". Não foge, 
porém, à competência do Senado a iniciativa de leis 
que envolvam a criação de tributos, operações ou 
abertura de crédito, desde que a respectiva 
disposição constitua um complemento ou acessório 
de providência legislativa principal, como, por 
exemplo, as proposições que visem a legislar sôbre: 
– o plano nacional de viação, o serviço postal e o 
correio aéreo nacional, serviços de telégrafos, de 
rádio-comunicação, de radiodifusão, de telefones 
interestaduais e internacionais, de navegação aérea 
e de vias férreas que liguem portos marítimos a 
fronteiras nacionais ou transponham os limites do 
Estado, e sôbre defesa permanente contra os  
efeitos da sêca, das endemias rurais e das 
inundações, defesa e proteção da saúde, regime 
penitenciário, produção e consumo, requisições civis 
e militares, regime de portos e navegação, tráfego 
interestadual, riqueza do sub-solo, mineração, 
metalurgia, águas, energia elétrica, floresta, caça e 
pesca e etc. 

Ora, organizar a defesa permanente contra os 
efeitos das inundações (art. 5º, XIII da Constituição é 
matéria de competência de qualquer das Casas do 
Congresso, e conseqüentemente o provimento de 
recursos financeiro para qualquer proposição dêsse 
gênero surgida no Senado, e, como acima já se 
expôs, parte financeira complementar ou acessória 
da lei. 

Um dispositivo da Constituição não pode ser 
interpretado isoladamente. Terá de ser interpretado 
dentro do sistema de princípios de normas 
fundamentais, não havendo, pois como imprimir-se 
entendimento que resulte na mutilação da 
competência constitucional do Senado para legislar 
sôbre o assunto. 
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É, sobremodo, ilustrativa a interpretação  

de Carlos Maximiliano, dada ao art. 29 da 
Constituição de 1891, o qual corresponde ao art.  
67, § 1º, da Constituição vigente, e assim  
dispondo: 

"Compete à Câmara a iniciativa do  
adiamento da sessão legislativa e de tôdas as leis de 
impostos, de leis de fixação das fôrças de terra e 
mar..." 

Diz o grande constitucionalista – "O art. 29, 
como todos os preceitos derrogatórios do Direito 
Comum interpreta-se restritivamente. A regra é que a 
iniciativa das leis cabe a ambas as câmaras; as 
exceções constam do texto citado, e o de modo 
esplícito". (Com, à Constituição Brasileira, página 
327). 

"Podem – acrescenta – ter início em qualquer 
dos ramos do parlamento os projetos relativos  
aos correios e estradas de ferro, embora entre  
outras – proposições encerrem aumento de  
ônus para o contribuinte, os que permitem construir  
e explorar portos barragens, eclusas, estradas  
e cais, com o direito de cobrar certas taxas  
bem como os que autorizam o Executivo a  
contrair empréstimo e instituem logo tributo  
especial para o resgate da nova dívida". (ob. cit. pág. 
328). 

XIV – Na interpretação do art. 67, § 1º cabe 
partir da norma básica e preeminente do  
sistema bicameral brasileiro – a da competência 
cumulativa da Câmara e do Senado para legislar 
sôbre matérias designadas nos artigos 5º, 65 e  
66 da Constituição. A regra geral é a da iniciativa  
da lei por qualquer dos ramos do Poder Legislativo 
(art. 67). A iniciativa não é senão o direito  
de prioridade de propor a lei, como bem estudou  
em brilhante trabalho o ex-Senador Waldemar 
Pedrosa, que iluminou o Congresso com o seu saber 
jurídico. Esta é a noção adotada pelos mestres 
 

estrangeiros do Direito Constitucional (Esmein – 
Droit Constitucionel Français et Comparé págs. 432 
e 436). 

Êsse direito de prioridade sofre a exceção 
prevista no § 1º do art. 67 da Constituição, a qual 
terá de ser interpretada em consonância com o 
preceito predominante, o de competência cumulativa 
das Casas do Congresso Nacional. A competência 
do Senado para iniciar qualquer proposição 
legislativa, inclusive as referentes à sua vida interna, 
compreende necessàriamente a competência para 
estabelecer os meios financeiros destinados à 
execução do ato legislativo. 

Temos um considerável número de 
precedentes de projetos originários do Senado, 
elaborados dentro dêsse entendimento, todos 
provendo sôbre abertura de crédito, adotados pelas 
Comissões de Justiça da Câmara e diversos dêles, 
pela Comissão de Justiça da Câmara, alguns já 
transformados em lei. Citaremos, dentre outros: 
Projeto de Lei nº 21, de 1948, autorizando a União a 
auxiliar os Municípios de Tubarão a Urussanga, do 
Estado de Santa Catarina, atingidos por enchentes. 

Projeto de Lei nº 61, de 1950, autorizando a 
União a auxiliar o Estado do Espírito Santo, em 
socôrro do Município de Muqui, também assolado 
por inundações (Lei nº 3.208 de 22 de julho de 
1957). 

Projeto de Lei nº 48, de 1950, estabelecendo a 
manutenção pelo Govêrno Federal, além dos 
estabelecimentos de Ensino Superior já 
federalizados, com o curso de arquitetura e 
urbanismo do Instituto de Belas Artes de Pôrto 
Alegre, em criando diversos cargos e funções. 

Projeto nº 749, de 1949 autorizando a União a 
auxiliar escolas profissionais dos Padres Salesianos 
de Recife. 

Projeto de lei nº 24, de 1950,  
concedendo auxílio federal de Cr$ 
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500.000,00 à União dos Lavradores de Vala do 
Sousa, no Estado do Espírito Santo. 

Projeto de Lei nº 19, de 1950, autorizando o 
Poder Executivo a constituir uma Comissão para 
estudar as necessidades e problemas da Marinha 
Mercante. 

Todos êsses, Senhor Presidente, são projetos 
de leis abrindo crédito; estão, portanto, dentro da 
tese que o presente parecer sustenta. 

Projeto de Lei nº 19, de 1950, declarando de 
interêsse social os direitos autorais sôbre as obras 
de Machado de Assis; Projeto de Lei nº 29, de 1950, 
autorizando o Poder Executivo a auxiliar a 
reconstrução do Palácio Arquiepiscopal de Belém 
(Lei nº 1.874, de 29-5-57); Projeto de Lei nº 21 de 
1953, sôbre o plano de obras de irrigação do 
Nordeste; Projeto de Lei número 9, de 1954, 
estabelecendo normas para a instituição do Seguro 
Agrário (Lei nº 2.168, de 11 de janeiro de 1954); 
Projeto de Lei nº 11, de 1955 criando Serviço 
Nacional de Irrigação de Solos Agrícolas; Projeto de 
Lei nº 20, de 1957, estabelecendo o Plano de 
Valorização da Ilha de Trindade. Sôbre alguns 
projetos falta-nos a verificação de seu andamento na 
Câmara dos Deputados. 

Pois bem, Senhor Presidente, todos êsses 
projetos, de iniciativa do Senado, todos êles, foram 
aqui aprovados quanto à sua constitucionalidade. 

A parte financeira dessas proposições foi 
considerada acessória, dentro da interpretação a que 
aludi. De outra forma, Sr. Presidente, não teríamos 
oportunidade de cumprir a nossa missão porque 
tôdas as iniciativas legislativas, via de regra, exigem 
recursos para sua execução. É a prática através da 
qual procuramos resguardar as prerrogativas do 
Senado, que, de outra forma, ficariam mutiladas por 
nossas próprias mãos. 

Mereceu aprovação do Plenário que rejeitou o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o 
Projeto de Lei nº 39, de 1957, modificando a Lei nº 
2.697, de 27-2-1955, e que visa a prorrogar os 
prazos para amortização dos empréstimos 
concedidos pelo Banco do Brasil S. A., à conta do 
Tesouro Nacional, aos lavradores atingidos pelas 
geadas de 1953 e de 1955, no Estado do Paraná. 

Dentro da hermenêutica que resguardar as 
prerrogativas do Senado, é de focalizar-se, ao lado 
de outras, o Projeto convertido na Lei nº 2.588, de 8-
9-1955, à luz da boa inteligência, do § 2º do art. 67 
da Lei Magna, que fixou novos padrões de 
vencimentos para os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, do Tribunal Federal de Recursos do 
Supremo Tribunal Militar, do Tribunal Superior do 
Trabalho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 
dos membros do Ministério Público da União e 
Distrito Federal, do Tribunal de Contas etc. 

Senhor Presidente, cabendo ao Senado legislar 
sôbre a organização da Justiça, e considerando que os 
vencimentos representam elemento integrante dessa 
organização, de acôrdo com o projeto apresentado – e 
depois a Câmara e o Poder Executivo consideraram 
pacífica essa doutrina – entendeu esta Casa que a 
matéria financeira jamais poderia deixar de incluir-se na 
sua competência específica. 

Recordo êsse caso porque é dos mais 
expressivos e já transitou serenamente, com apoio 
unânime de todos os Poderes. 

O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário consagraram, assim, sem qualquer 
reserva, essa interpretação. 

Fizemos, apenas, uma apressada e incompleta 
resenha dos precedentes legislativos que marcaram 
expressiva e incisivamente o reconhecimento  
do direito de iniciativa do Senado dentro da 
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doutrina e da hermenêutica, que deveríamos 
considerar firmadas na aplicação do art. 67, § 1º da 
Constituição e também do § 2º do mesmo artigo. 

XV – Ante o exposto, a Comissão de 
Constituição e Justiça, manifesta-se pela 
constitucionalidade do projeto, com a seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Suprima-se o art. 3º com seus parágrafos". 
É êste, Sr.Presidente, o parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça, adotado por maioria. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sendo evidente a falta 
de número, para o prosseguimento da sessão, vou 
encerrá-la. Designo para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em duscussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 12 de 1958 que eleva à 1ª 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, cria juntas de Conciliação e Julgamento e dá 
outras providências (em regime de urgência nos 
têrmos do artigo 156 § 3º, do Regimento Interno em 
virtude do Requerimento nº 163, de 1958, do Sr. 
Mem de Sá e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 16 do mês em curso) tendo Pareceres ns. 
139 a 141, de 1958 das Comissões de Constituição e 
Justiça, favorável; de Serviço Público Civil, favorável, 
com as Emendas que oferece, sob ns 1-C a 4-C; de 
Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas 
números 1-C a 4-C; e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre as 
Emendas de Plenário (ns. 5 e 6). 

2 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 1, de 1958, que dispõe sôbre a moratória e 
outras medidas de assistência às vítimas de inunda- 
 

ções verificadas em diversos municípios fluminenses 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156 § 3º, 
do Regimento Interno, em Virtude do Requerimento 
nº 149 de 1958 do Senhor Attílio Vivacqua e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão de 13 do 
mês em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Economia; 
e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 21, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados, que determina o registro do contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e José 
Ferreira Batista e sua mulher, para financiamento de 
obras destinadas à irrigação de terras de sua 
propriedade, situadas no Município de Glória, no 
Estado da Bahia, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 130 e 131 de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

4 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 47, de 1956, que altera as Leis ns. 1.316, 
de 20-1-51 (Código de Vencimentos e Vantagens 
dos Militares) 2.283, de 20-8-54 e 2.710 de 19-1-56, 
tendo Pareceres sob ns. 114 a 116 de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; Segurança Nacional e de 
Finanças pela rejeição. 

5 – Discussão única da emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 4, de 
1957 que denomina Escola Técnica Coriolano de 
Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa tendo 
Pareceres sob ns. 132 e 133 de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável com 
a emenda de redação que oferece; e de Educação e 
Cultura, favorável ao projeto e à emenda de redação 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

6 – Primeira discussão do Projeto de  
Lei do Senado nº 12 de 1957, que dispõe  
sôbre o registro de diplomas expedidos por 
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estabelecimentos de Ensino Superior tendo 
Pareceres, sob ns. 134 e 135 de 1958 das 
Comissões de Constituição e Justiça favorável, com 
emenda que oferece; e de Educação e Cultura 
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas. 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 1958 

 
Determina o registro do têrmo de acôrdo 

celebrado entre o Ministério da Agricultura e a 
Missão Salesiana de Mato Grosso. 

 
Art. 1º É determinado o registro do têrmo de 

acôrdo celebrado, a 26 de outubro de 1955, entre o 
Ministério da Agricultura e a Missão Salesiana de 
Mato Grosso para aplicação da verba de Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) destinada ao 
Aprendizado Agrícola de Guiratinga, naquele Estado. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 19 de maio de 1958. 
Senador Apolônio Salles. 
Vice-Presidente do Senado Federal no 

exercício da Presidência. 

Faço saber que o Congresso Nacional, 
aprovou nos têrmos do art. 77 § 1º, da Constituição 
Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 4, DE 1958 
 
Mantém a decisão do Tribunal de Contas 

denegatória de registro do têrmo aditivo ao contrato 
celebrado entre o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro e a Sociedade Escritório Técnico 
Passos e Mattos Ltda. 

Art. 1º É mantida a decisão por que o Tribunal 
de Contas, em sessão realizada a 10 de agôsto de 
1954, denegou registro ao têrmo de 3 de junho do 
mesmo ano, aditivo ao contrato celebrado, a 26 de 
outubro de 1950, entre o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro e a Sociedade Escritório Técnico 
Passos e Mattos Ltda. para a construção da variante 
João Rodrigues-Ramis Galvão, da linha-tronco da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul. 

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

Senado Federal, em 19 de maio de 1958. 
Senador Apolônio Salles. 
Vice-Presidente do Senado Federal no 

exercício da Presidência. 
 



41ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDENCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 

Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (45). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 45 Srs. 
Senadores. 

Havendo número regimental no recinto, 
declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Secretário procede  

à leitura da Ata da sessão anterior,  
que, posta em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS 
 

Da Câmara dos Deputados, ns. 528 e  
540, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 78 DE 1958 
 

(Nº 2.994-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede isenção de direitos aduaneiros, 
impôsto de consumo e taxas alfandegárias para 
materiais e equipamentos importados pela Companhia 
de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco – 
CAGESP. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos 

aduaneiros, impôsto de consumo e taxas 
alfandegárias, exceto a de previdência social, para a 
importação, pela Companhia de Armazéns Gerais do 
Estado de Pernambuco – CAGEP, dos materiais 
destinados a um silo portuário de 100 toneladas, 
para descarga de grãos, e equipamento para uma 
bateria de silos no interior, conforme especificações 
nos anexos das páginas 586, 587, 588 e seguintes (1 
e 2). 

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

Às Comissões de Economia e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 79, DE 1958 

 
(N 3.259-A-1957 na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 

Judiciário – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região – o crédito especial de Cr$. 42.000,00, para 
ocorrer ao pagamento de despesas de funções 
gratificadas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado  

a abrir, ao Poder Judiciário – Tribunal Regional  
do Trabalho da 1ª Região – o crédito especial  
de Cr$ 42.000,00 (quarenta e dois mil cruzeiros), 
para atender às despesas referentes à Verba I – 
Pessoal, Consignação 3 – Vantagens, 
Subconsignação 01 – Funções Gratificadas,  
05 Justiça do Trabalho, 02 – Tribunais Regionais  
de Trabalho e Juntas de Conciliação, e  
Julgamento – 01 – 1ª Região, do exercício de  
1955. 

Art. 2 Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas a Lei n 2.985, de 30 de 
novembro de 1956 e demais disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 
 
Ainda da Câmara dos Deputados, n 527, 

comunicando haver aquela Casa do Congresso 
aprovado emenda do Senado ao Projeto de Lei número 
1.712-E, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
os créditos especiais de Cr$ 2.000.000,00 e Cruzeiros 
2.000.000,00, como auxílio às comemorações dos 
Primeiros Centenários da Fundação da cidade de 
Estrêla do Sul, Estado de Minas, e dá criação do 
Município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. 

 
AVISO 

 
– Do Sr. Ministro da Fazenda, nº 173, nos 

seguintes têrmos. 
 

N 173 
 
Em 16 de maio de 1958. 
Senhor 1 Secretário: 
Em referência ao Ofício 169, de 25 de abril findo, 

com o qual V. Exa. transmitiu o teor do Requerimento n 
109, de 1958 em que o Sr. Senador Lino de Mattos 
solicita informações sôbre as medidas de proteção em 
favor dos produtores de algodão do Estado de São 
Paulo, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos 
esclarecimentos prestados a respeito pela Comissão de 
Financiamento da Produção, cabendo-me acrescentar 
que, no pertinente ao item a, do mesmo requerimento, 
as informações serão oportunamente enviadas a essa 
Casa do Congresso, logo após ouvida a 
Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmim. 

 
INFORMAÇÃO 

 
Em resposta ao Requerimento n 109, de 1958, 

do Senhor Senador Lino de Mattos, êste Serviço tem 
a informar o seguinte: 

 



ANEXO I 
 

A que se refere o. Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 1958. 
 
Equipamento pneumático da capacidade de 100 toneladas por hora para descarga dos grãos dos navios com maquinaria interna do silo portuário 

 

Pos Quantidade DISCRIMINAÇÃO 
Preço 

unitário 
Cr$ 

Pêso 
liquido 

kg. 

Volume 
m3 

Preço 
total 
Cr$ 

1  1  Material por armação móvel sôbre trilhos............................................................. 30.409,00 63.100 – 30.409,00 
2  1  Mecanismo para a translação............................................................................... 13.290,00 8.500 6 13.290,00 
3  2  Tubulações para aspiração dos grãos dos porões............................................... 5.818,50 5.864 13 11.637,00 
4  1  Dispositivo de manobra........................................................................................ 10.229,00 3.400 5 10.229,00 
5  1  Recebedor para separar os grãos do ar............................................................... 3.896,00 3.005 20 3.896,00 
6  6  Ciclones pequenos externos................................................................................. 224,00 396 5 1.344,00 
7  3  Descarregadores para descarga dos grãos do recebedor................................... 1.343,00 1.814 2 4.029,00 
8  1  Tubo-aspirador...................................................................................................... 10.835,00 5.805 2 10.835,00 
9  1  Conjunto de tubulações........................................................................................ 767,00 480 3,5 767,00 

10  1  Elevador metálico................................................................................................. 6.550,00 3.248 10,5 6.550,00 
11  1  Conjunto de tubulações........................................................................................ 930,00 580 3,5 930,00 
12  1  Tubo telescópico................................................................................................... 304,00 190 1 304,00 
13  2  Arganéis manuais................................................................................................. 136,00 140 0,3 272,00 

14  6  
Motores elétricos, sendo: 1 de 170 CV; 1 de 18 CV; 1 de 13 CV; 2 de 6,5 CV e 
1 de 2 CV.............................................................................................................. 8.426,00 2.118 1,6 8.426,00 

15  1  Instalação elétrica de alimentação........................................................................ 31.430,00 3.500 7,7 31.430,00 
16  1  Instalação elétrica de comando............................................................................     
17  1  Transportador de corrente.................................................................................... 11 569,00 6.485 16 11.569,00 
18  1  Transportador de corrente.................................................................................... 13 446,00 7.515 19 13.446,00 
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(Continuação) 

Pos Quantidade DISCRIMINAÇÃO 
Preço 

unitário 
Cr$ 

Pêso 
liquido 

kg. 

Volume 
 

m3 

Preço 
total 
Cr$ 

19  1  Material por passadiço de sustentação dos transportes de corresnte ao longo do cáis. 5.715,00 10,250 8 5.715,00 
20  2  Elevadores Metálicos para recebimento de cereais......................................................... 11.206,00 11.220 48 22.412,00 
21  2  Elevadores SB 8 para retomada dos grãos...................................................................... 12.310,00 12.426 50 24.620,00 
22  2  Balanças automáticas....................................................................................................... 8.951,00 4.420 2,2 17.902,00 
23  2  Transportadores de corrente............................................................................................ 10.223,00 11.500 26,5 20.446,00 
24  2  Transportadores de corrente............................................................................................ 8.314,00 9.540 25 16.628,00 
25  11  Válvulas de desvio............................................................................................................ 130,00 990 1 1.430,00 
26  1  Conjunto de tubulações para descarga das válvulas....................................................... 2.266,00 1.950 10 2.266,00 
27  1  Tubulação e válvula de desvio.......................................................................................... 187,00 130 0,2 187,00 
28  2  Tubulações fixas............................................................................................................... 64,00 110 0,6 128,00 
29  2  Limpadores a vibração...................................................................................................... 2.487,00 1.360 17 4.974,00 
30  1  Tubulação para carregamento dos grãos nos limpadores............................................... 170,00 130 0,25 170,00 
31  1  Tubulação para descarga dos grãos das tremonhas....................................................... 250,00 200 0,8 250,00 
32  30  Passagens de inspeção.................................................................................................... 46,00 1.320 1 1.380,00 
33  6  Passagens de inspeção de 600 x 600 mm....................................................................... 35,00 204 0,15 210,00 
34  38  Bocais de descarga.......................................................................................................... 82,00 1.820 0,6 3.116,00 
35  34  Bocais............................................................................................................................... 37,00 1.020 0,55 1.258,00 
36  12  Bocais............................................................................................................................... 101,00 625 2,2 1.212,00 
37  6  Bocais de cremalheira...................................................................................................... 110,00 340 0,1 660,00 660,00 
38  2  Transportadores de correntes........................................................................................... 4.385,00 4.530 18,50 8.770,00 
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Pos Quantidade DISCRIMINAÇÃO 
Preço 

unitário 
Cr$ 

Pêso 
liquido 

kg. 

Volume 
m3 

Preço 
total 
Cr$ 

39  2  Transportadores de correntes............................................................................... 2.855,00 2.576 9,2 5.710,00 
40  1  Balança ensacadora............................................................................................. 1.473,00 740 3,75 1.473,00 
41  1  Tubo telescópio móvel.......................................................................................... 306,00 190 4 306,00 
42  6  Grades para tremonhas laterais........................................................................... 574,00 3.360 2,4 3.282,00 
43  6  Tampas laterais.................................................................................................... 10,00 600 0,16 60,00 
44  1  Guindaste de inspeção......................................................................................... 857,00 300 1,5 857,00 
45  2  Tubos telescópicos............................................................................................... 455,00 460 1,6 910,00 
46  1  Conjunto de tubulações........................................................................................ 2.077,00 1.800 10 2.077,00 
47  9  Válvulas................................................................................................................ 41,00 270 0,12 369,00 
48  2  Ventiladores.......................................................................................................... 518,00 360 1,4 1.036,00 
49  2  Superciclones duplos............................................................................................ 836,00 500 16,8 1.672,00 
50  1  Conjunto de tubulações........................................................................................ 691,00 305 0,47 691,00 
51  1  Tubulação de descarga........................................................................................ 521,00 230 0,25 521,00 
52  1  Conjunto de tubulação.......................................................................................... 1.186,00 525 0,28 1.186,00 
53  1  Tubulação para coleta.......................................................................................... 479.00 415 2 479,00 
54  1  Ensacador............................................................................................................. 195,00 137 0,4 195,00 
55  18  Motores instalados no edifício dos silos............................................................... 14.076,00 3.109 1 14.076,00 

         

   TOTAIS........................................................................................................  206.102  327.997,00  

   Despesas de Embarque..............................................................................    47.893,00  

   VALOR TOTAL    375.890,00  
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a) Se a Superintendência da Moeda e do 
Crédito, ou outro órgão qualquer está tomando 
medidas de proteção em favor dos produtores de 
algodão do Estado de São Paulo, sobretudo aos 
pequenos agricultores que se ocupam do cultivo 
dessa malvácea; 

Resposta: 
Assunto que foge à alçada da Comissão de 

Financiamento da Produção. 
b) Se está estabelecida uma política de preços 

em favor dos mesmos lavradores, a fim de evitar a 
sua submissão às firmas estrangeiras que 
pretendem fazer o monopólio da produção. 

Resposta: 
Pelo Decreto 43.268, de 24-2-58, que altera 

valores fixados no art. 1º do Decreto nº 42.691, de 
21-11-57, foram estabelecidos preços mínimos para 
o produto em carôço, aos lavradores de algodão da 
região meridional do País, nas seguintes bases: 

 

 Tipos 
Cr$ p/ 

arrôba de 
15 quilos 

   
1 (Superior)........................................... 182,00 
3 (Bom)................................................. 177,00 
5 (Regular)............................................ 170,00 
7 (Sofrível)............................................ 145,00 
9 (Inferior)............................................. 128,00 

 
Nas bases acima, todos os lavradores de 

algodão, grandes e pequenos, podem vender a sua 
produção à Comissão de Financiamento da 
Produção, ficando assim afastada a possibilidade de 
monopólio ou de quaisquer outras manobras 
comerciais que possam afetar os interêsses dos 
lavradores de algodão da citada região; 

c) Se êsses preços já estão fixados 
oficialmente e em que bases; e 

Resposta: 
Respondido no item anterior. 

d) Se já foram concluídos alguns contratos de 
compra e venda e qual o seu vulto. 

Resposta: 
Até a presente data não foram efetuadas, 

pelos produtores, vendas de algodão em carôço  
à Comissão de Financiamento da Produção,  
porque, provàvelmente, os agricultores estão 
vendendo sua colheita em bases superiores aos 
preços mínimos assegurados pelo citado diploma 
legal. 

Segundo informações colhidas por êste 
Serviço, os preços correntes pagos aos lavradores 
de algodão, para o produto em carôço no Interior do 
Estado de São Paulo, oscilam entre Cr$ 185,00 a 
Cruzeiros 210,00 por arrôba de 15 quilos, qualidade 
média. 

São Paulo, 12 de maio de 1958 – José 
Garibaldi Dantas, Superintendente do S. C. R. P. 

Ao requerente. 
 

PARECER 
Nº 151, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça,  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara, nº 2, de  
1958, que considera estáveis os servidores 
extranumerários e interinos que tomaram parte  
ativa no último conflito mundial, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
Reconhecendo e proclamando o brilho da 

argumentação do eminente Senador Argemiro de 
Figueiredo, peço vênia para discordar do seu 
parecer, inclinando-me pela constitucionalidade do 
projeto em exame. 

Como acentua o bem fundamentado  
parecer do ilustre Deputado Cícero Alves, o 
legislador constituinte, ao dar no parágrafo único do 
art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, de 18 de setembro de 1946, estabilida- 
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de aos servidores da União, dos Estados e 
Municípios aos quais dispensou do concurso, da 
inspeção de saúde e do tempo necessário à 
estabilidade, abriu uma exceção ao que já dispusera 
nos artigos 186 e 188 da Constituição, bem assim ao 
que estabeleceu no art. 23 do mesmo ato. 

O legislador constituinte ao conceder os 
favores excepcionais aos ex-combatentes visou dar-
lhes uma compensação pelos desajustes sofridos e 
ao mesmo tempo premiá-los pelos relevantes 
serviços prestados à Pátria, nos campos de batalha. 
Estas duas circunstâncias é que influiram na decisão 
constituinte para que fôsse aberta a exceção em  
tela. 

A Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
Estatutos dos Funcionários Públicos, em seu art. 
261, dispôs que "são considerados estáveis os 
servidores da União que, integrando as Fôrças 
Armadas durante o último conflito mundial, 
participaram de operações ativas de guerra ou de 
atividades de comboio de patrulhamento". 

Conceder estabilidade de outro benefício a 
servidores da União é assunto que diz 
privativamente a seus interêsses e, portanto, da 
competência do Poder Legislativo "e que" o título VIII 
é, antes de tudo um sistema de garantias aos 
funcionários especìficamente asseguradas. Tanto 
vale dizer que "nas garantias declaradas no título, o 
Legislador não pode restringir" (João Mangabeira, no 
parecer citado no Dec. do Tribunal Eleitoral de 8 de 
julho de 1953). 

O projeto tem por finalidade, consoante  
seus têrmos, assegurar aos servidores, que  
a qualquer título prestem serviço à União,  
às autarquias, às entidades paraestatais e  
às sociedades de economia mista, as vantagens  
de estabilidade, sem que tenham 5 anos de  
serviço (art. 188, II da Constituição) desde  
que, como convocados ou voluntários,  
tenham tomado parte em operações ativas 
 

de guerra, ou de atividades de comboio e 
patrulhamento no último conflito mundial. 

O art. 261 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, não veio beneficiar, apenas, os então 
vinculados ao serviço público, por ocasião da 
promulgação do Estatuto. 

É certo que dito dispositivo não visou sòmente 
os ex-combatentes referidos no parágrafo único do 
art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; se assim fôsse, seria um dispositivo 
inútil, de vez que não poderia abranger qualquer 
outro funcionário. 

Incluído como dispositivo transitório de caráter 
excepcional, não poderia se referir também, 
exclusivamente, aos servidores admitidos até a data 
da sua entrada em vigor. A transitoriedade, na 
espécie, é em relação à classe dos ex-combatentes 
da segunda Grande Guerra, em geral, cujo número é 
limitado e tende a desaparecer com o tempo. 

Daí não ter sido incluído como dispositivo 
permanente. Entendimento contrário viria 
estabelecer distinção entre servidores ex-
combatentes admitidos antes e depois da lei; isto, 
além de injusto, atentaria contra o princípio 
igualitário. 

O constituinte de 1946, abrindo a exceção 
contida no parágrafo único do art. 18 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, assim o fêz 
levado pelo reconhecimento que o Brasil deve aos 
seus ex-combatentes que nos dias negros de guerra 
jogaram suas vidas nos campos de batalha na 
defesa da Pátria, tornando-se credores dêsse 
reconhecimento. 

Dita exceção não exauriu, porém, a 
competência do Poder Legislativo para conceder 
outras vantagens aos ex-combatentes. 

Daí ter o legislador ordinário estabelecido  
no art. 261 do Estatuto dos Funcionários  
Públicos a estabilidade dos servidores da  
União que, integrando as Fôrças Arma- 
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das, durante o último conflito mundial, participaram 
de operações ativas de guerra ou de atividades de 
comboio e patrulhamento. 

Parece-nos podia ter agido, como agiu, pois 
como Pontes de Miranda, vol. 4, pág. 163, 
entendemos que "os artigos 186-193, pôsto que 
estejam incluídos em titulo "Dos Funcionários 
Públicos", o que equivale a garantia institucional, tem 
por fito, muito de perto, a proteção jurídica e a 
estabilidade dos princípios fundamentais a respeito 
dêles, como indivíduos". 

Cuida-se de um sistema de garantias 
especìficamente asseguradas pelo texto 
constitucional. Ao legislador ordinário é defeso 
suprimir ou ferir qualquer delas, sendo-lhe lícito, 
porém, acrescentar direitos e vantagens. 

Em consonância com êsse entendimento, 
pronuncio-me pela constitucionalidade do projeto, 
desde que, do artigo 2º seja retirada a expressão 
final ".:..e Sociedades de Economia Mista", o que a 
Comissão propõe nos têrmos do parágrafo 4º do art. 
158 do Regimento Interno. 

Sala das Comissões, em 14 de maio de  
1958. – Lourival Fontes, Presidente – Gilberto 
Marinho, Relator. – Ruy Carneiro – Lima Guimarães 
– Daniel Krieger – Attílio Vivacqua – Argemiro de 
Figueiredo, vencido de acôrdo com voto em 
separado. – João Villasbôas, vencido nos têrmos do 
voto em separado do Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR DE 
FIGUEIREDO; SÔBRE O PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA, Nº 2, DE 1958. 

O Projeto de Lei nº 2.273-D, 1957, é  
oriundo da Câmara dos Deputados e visa 
considerar estáveis os servidores extranumerários 
e interinos que prestam serviços à União e  
que, convocados ou voluntários, no último  
conflito mundial, tomaram parte em operações de  
 

guerra ou em atividade de comboio e patrulhamento. 
O projeto tem, realmente, à primeira vista, um 

fim humano, louvável e patriótico. Mas, infelizmente, 
além da inconveniência que encerra, colide com a 
Constituição da República. Invoca-se, na brilhante 
defesa da proposição, o dispositivo constante do 
parágrafo único do art. 18 da Lei Maior, em suas 
Disposições Transitórias. 

Realmente nesse texto constitucional, o 
legislador constituinte, em justa e excepcional 
homenagem aos brasileiros que serviram à Pátria na 
última guerra, considerou estáveis os que se 
encontravam na posição de funcionários, da União, 
dos Estados e dos Municípios, na data em que se 
promulgou a Constituição de 1946. 

Para melhor esclarecimento, vamos 
transcrever o texto constitucional invocado pelos 
defensores do projeto: "São considerados estáveis 
os atuais, servidores da União, dos Estados e dos 
Municípios que tenham participado das fôrças 
expedicionárias brasileiras". 

A circunstância de figurar o texto nas 
Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Maior 
da República, só ela, evidencia tratar-se de um 
dispositivo de aplicação excepcional temporário. 

O seu conteúdo teria, assim, de exaurir-se, uma 
vez atendido o caso especial que se procurou regular. 
Mas não é só. O próprio texto acima transcrito está 
concebido em têrmos que não ofereceram dúvidas ou 
margem a interpretações errôneas. Realmente, êle 
próprio é expresso no sentido de definir as suas 
limitações no tempo e no espaço. Deixou claro que só 
os "atuais servidores", ou seja, os que o eram na data 
da promulgação do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, poderiam invocar o 
benefício da estabilidade funcional assegurada em 
caráter de exceção, no texto que comentamos. 

Vê-se, assim, que o texto  
constitucional pode subsistir, mas, no  
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seu conteúdo, sòmente se ajustam os servidores da 
União, do Estado e dos Municípios, que satisfaçam 
os dois requisitos expressamente estabelecidos: a) 
condição de servidor ao tempo da promulgação do 
Ato; b) participação das Fôrças, Expedicionárias. 
Fora daí o texto é inoperante. Transcende dos limites 
que êle próprio se traçou. 

Prevalecem, então, as normas gerais e 
permanentes da Constituição. Ademais, é bem certo 
que uma das grandes regras de hermenêutica 
consiste em não se permitir interpretação extensiva 
às leis de exceção. 

"Interpretam-se estritamente os dispositivos 
que instituem exceções às regras gerais firmadas 
pela Constituição" – C. Maximiliano, "Comentários à 
Constituição Brasileira". Volume 1º, página 140. 

Ocorre ainda que, no caso, o texto é claro e 
expresso, nos limites e na definição do seu 
conteúdo. Dispensa interpretações. 

O Projeto pretende encartar numa lei de 
exceção situações que só as normas gerais poderão 
regular. 

Pretende instituir privilégio ou estender o 
privilégio concedido aos, funcionários existentes no 
dia da promulgação das Disposições Constitucionais 
Transitórias, aos que se tornaram funcionários 
posteriormente. 

Maior é o absurdo, data venia dos que 
defendem tese oposta, quando se verifica que o 
projeto dá a garantia da estabilidade aos funcionários 
interinos, extranumerários e contratados. 

Para nós, são inconstitucionais as leis que 
beneficiam, com privilégios, os nossos gloriosos 
pracinhas, além dos limites expressamente definidos 
no; parágrafo único do artigo 18 das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Realmente, o que 
prevalece hoje é o corpo de normas constitucionais 
permanentes. É primado da igualdade de todos perante 
a lei, que não tolera exceções nem privilégios, pes-  
 

soais ou de classe. Iguais são todos brasileiros, 
servidores e não servidores; os do campo e os da 
cidade; os que tiveram a honra e a glória de defender 
a Pátria, no teatro da guerra, e os que lutam sem 
tréguas, nas indústrias e na terra, produzindo os 
elementos de vida e progresso desta Nação. 

Prevalece hoje o primado constitucional de 
que os cargos públicos são acessíveis a todos os 
brasileiros; dentro do ritmo da igualdade 
democrática. 

Prevalecem as regras constitucionais de 
garantias recíprocas, do Estado e do servidor, 
refletidas na competência para a função e 
estabilidade do funcionário. É assim que se exige o 
concurso para a primeira investidura, em cargo de 
carreira (artigo 186 da Constituição); é assim que se 
assegura a estabilidade ao funcionário depois de ter 
êle atingido a certo tempo de serviço público (artigo 
88, nº 1 e 2 da Const.). 

Ora, o projeto viola tôdas essas regras 
constitucionais, consubstanciadas no parágrafo 1º do 
art. 141, e nos arts 184, 186 e 188, todos da Lei 
Maior da República. 

Chegasse a vigorar o projeto, teríamos neste 
País uma classe singular de servidores públicos, 
com direitos, vantagens e privilégios acima e contra 
os preceitos do sistema constitucional vigente: – 
Funcionários extranumerários e interinos 
ingressando, sem concurso, nos cargos de carreira, 
e considerados estáveis por fôrça só e 
exclusivamente da portaria de nomeação. 

Isso pôsto, somos de parecer contrário à 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.273-D, de 1957, 
porque o consideramos inconstitucional e 
inconveniente – Argemiro de Figueiredo. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lino de 
Mattos, primeiro orador inscrito. 
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O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. 
Presidente, o Sr. Juscelino Kubitschek, na fala 
presidencial de ontem, afirmou que: 

"se desencadeia uma campanha 
extremamente atentatória à estabilidade do regime 
em que vivemos",  
para depois, acrescentar: 

"...que se atiram contra tudo e contra todos, 
procurando aumentar as dificuldades existentes, 
armando escândalos, avançando afirmações que só 
servem para provocar crise de confiança, no regime". 

Em seguida, S. Exa. formula apêlo à Nação 
contra essas campanhas predatórias que antecedem 
as lutas eleitorais, a fim de que o espírito público 
conserve sua serenidade e não se deixe 
impressionar por ataques injustos que, muito mais 
que contra o Govêrno, atentam contra a legalidade 
democrática em nossa Pátria. 

Essas afirmações – sustenta o Chefe da 
Nação – têm oportunidade sempre, nos seis meses 
que antecedem aos pleitos eleitorais. 

Na conformidade com êsse raciocínio, o 
período compreendido é o que tem início no dia 3 de 
abril para terminar no dia 3 de outubro. 

Ao que sei, Sr. Presidente, nesse período, o 
único fato que tomou, em verdade, as características 
de escândalo, foi o despacho, do Chefe do Executivo 
Federal ao processo em que setenta e cinco 
prefeituras municipais gaúchas solicitavam divisas 
para importação de máquinas rodoviárias, nos 
têrmos do Decreto nº 41.097, de 1957. 

Foi, ao que tenho conhecimento, o único fato 
que nesse período pode – repito – ser qualificado de 
escandaloso. Em conseqüência dêsse despacho, 
tomou o Govêrno do Rio Grande do Sul atitude de 
defesa dos interêsses, que representa. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

Não poderíamos, contudo, ficar silenciosos, 
porque, para esta Casa, fomos enviados por um 
contingente eleitoral que representa a unanimidade 
dos Municípios do Estado de São Paulo. 

O despacho do Sr. Juscelino Kubitschek, 
executado pelo Sr. Ministro da Fazenda, José Maria 
Alkmim, feriu frontalmente os interêsses das 
Prefeituras Municipais de 1.174 comunas brasileiras; 
mas, em particular, atingiu a 435 municipalidades do 
Estado de São Paulo. Não poderia, 
conseqüentemente, silenciar. 

Desejo, Sr. Presidente, ainda uma vez, tornar 
bem clara a minha posição de homem público em 
face do Chefe da Nação. Não sou seu partidário. 
Trabalhei contra a sua candidatura à curul 
presidencial. 

Por ocasião de sua campanha eleitoral,  
era eu Prefeito da Capital paulista. Homem  
de Partido, chefiei as lides eleitorais contra o  
Sr. Juscelino Kubitschek. Proclamados os resultados 
das eleições, contudo, fui, entre quantos lutaram 
contra S. Exa., possìvelmente o primeiro a vir  
de público, com a responsabilidade de meu cargo  
de Prefeito da Capital bandeirante, concitar a  
opinião pública brasileira, numa movimentação de 
simpatia e de apoio ao presidente sagrado pelas 
urnas. 

Quando dos acontecimentos de 11 de 
novembro, coloquei-me, franca e abertamente, pelo 
respeito à vontade do eleitorado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte ? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Foi, a meu 

ver, um êrro de V. Exa., que pensou estar 
defendendo a Constituição, quando estava, em 
verdade, integralmente contra ela, violada que fôra 
pelo Ministro Teixeira Lott e quantos o seguiram na 
sua "quartelada". 
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O SR. LINO DE MATTOS: – Respeito a 
abalizada opinião do ilustre colega, Senador 
Fernandes Távora. Não me arrependo, entretanto, 
da posição que tomei. Entendo-a certa. Continuo 
convencido de que não errei. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Acredito  
que o nobre colega continua no seu propósito  
antigo, mas há de verificar, ìntimamente, que  
errou. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Afirma V. Exa. 
que não se estava tramando golpe algum contra a 
posse do Presidente Juscelino Kubitschek? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Golpes só 
os do General Teixeira Lott. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Correligionários 
de V. Exa. confessaram que o golpe estava sendo 
tramado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Era o que 
propalavam os nossos adversários; entretanto a 
UDN foi tomada absolutamente de surprêsa pelos 
quarteleiros do General Teixeira Lott. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Repito, Sr. 
Presidente: coloquei-me naquela oportunidade, clara, 
corajosa e ostensivamente a favor do movimento que 
teve por objetivo – na minha análise – fazer valer a 
vontade das urnas. 

Caso algum dia se consiga provar, para meu 
julgamento, que tal não aconteceu, não terei dúvida 
de afirmar, com a lealdade com que o estou fazendo 
neste instante, que errei. Continuo, no entanto, firme 
nesse pressuposto. 

Dizia eu, Sr. Presidente, da minha exata 
posição como homem público em face ao Chefe da 
Nação, homem de Partido que é; político como 
reafirmou na sua fala presidencial. 

Após êsses fatos, o Partido Social 
Progressista, a cujas fileiras pertenço, formou  
com a Maioria parlamentar. Durante êsses dois  
 

anos e meses da atual administração pública federal, 
rainha Bancada na Câmara dos Deputados e no 
Senado, sem perder aquela independência 
assegurada a cada um dos membros que a integram, 
foi sempre da Maioria. 

Verifico pessoalmente, que o Sr. Presidente da 
República, em caso que interessa precìpuamente à 
administração dos municípios paulistas, tratou de 
maneira discriminatória, preferencial, comunas 
brasileiras, em prejuízo daquelas do Estado que 
represento. 

Em conseqüência dêsse tratamento e depois 
de esgotados todos os recursos de convencimento e 
de esclarecimento, não tive outra orientação, outro 
caminho a seguir, senão vir à tribuna do Senado, 
para lavrar meu protesto – que reitero nesta 
oportunidade – contra essa desigualdade. 

Vi, no despacho do Sr. Juscelino Kubitschek, 
executado pelo Senhor Ministro da Fazenda, uma 
violação constitucional. Eis por que, na sessão de 
sexta-feira da semana finda, voltei à tribuna para 
reportar-me ao art. 31 da Constituição da República 
que, na sua clareza, veda à União tratamento 
preferencial de uns municípios contra outros. 

Em seguida, fui à Lei nº 1.079, de 1950; e 
verifiquei, em seu art. 4º, cometem o Chefe do 
Executivo crime de responsabilidade tôda vez que 
atenta contra disposição da Carta Magna: 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, não há 
negar a violentação sofrida pelo art. 31 da 
Constituição Federal: o Chefe da Nação mandou 
tratar, de maneira preferencial, discriminatória, 
determinado grupo de municípios de uma das 
Unidades da Federação, contra os demais, entre 
êles os do Estado de São Paulo, que também 
requereram os favores do Decreto nº 41.097 e 
ficaram, respeitosa e silenciosamente, numa fila à 
porta do Ministério da Viação e Obras Públicas. 
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Não é justo, não é razoável, não pode ser 
aplaudida providência dessa natureza. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É uma 
indisciplina. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Há a agravar 
êsse ato, a circunstância de que não ficamos em 
silêncio. Os ilustres e nobres pares são testemunhas 
de que vêzes inúmeras ocupei a tribuna para ler 
telegramas, ofícios, representações, pedidos, 
petições dos Prefeitos de São Paulo, que 
aguardavam solução. 

Em tais condições, a observação do Sr. 
Juscelino Kubitschek, na fala presidencial de ontem, 
precisa receber, desde logo, esta contradita 
Escândalo, nos seis meses que antecedem o pleito 
de 3 de outubro, só houve êsse: o caso das 
máquinas rodoviárias. Não foi êle, no entanto, 
promovido por nenhum outro elemento que não o 
próprio Presidente da República, assistido, auxiliado 
pelo Ministério da Fazenda, Sr José Maria Alkmim. 

Certo, Sr. Presidente, que as palavras do 
Chefe do Executivo Federal têm destinação certa. 
Refere-se S. Exa. à Oposição, que no Congresso e 
fora dêle, na Imprensa, nos Partidos políticos,  
se move contra sua orientação administrativa e 
política. 

Repito que a minha posição é de 
independência; não estou obrigado a nenhum 
esquema oposicionista; rebelo-me, sempre que o ato 
público, seja do Sr. Presidente da República, de 
Ministros de Estado, seja de qualquer, outro servidor 
público fira, ofenda os interêsses legítimos que nesta 
Casa tenho a honra de representar. 

Sr. Presidente, não é de hoje êsse tratamento 
desigual para com os interêsses de comunas 
paulistas. Ao tempo em que exerci a Prefeitura  
da Capital bandeirante, foi também dispensado 
tratamento igual, de desconsideração e desapreço, 
para com os interêsses da população paulista. 

 

A Nação já conhece a história, porque mais de 
uma vez a repeti, desta mesma tribuna. 

Enquanto a Caixa Econômica Federal de São 
Paulo concedia empréstimos a outras cidades do 
Brasil, eu como Prefeito da Capital paulista, de cuja 
população se arrecadou o dinheiro depositado 
naquela Caixa, não consegui um centavo sequer de 
amparo. 

Nas mesmas condições, nenhuma divisa me 
foi concedida pela SUMOC para importar um veículo 
sequer para transporte coletivo. 

Enquanto êsse tratamento era dispensado à 
Capital do meu Estado, outras cidades, outras 
capitais conseguiram, com relativa facilidade, aquilo 
que me fôra impossível obter. 

Mesmo assim, Sr. Presidente, suportei, por 
longos meses, aquela administração. Apesar de 
tudo, não tive dúvida em me submeter à decisão do 
meu Partido, quando deliberou que a Bancada do 
Partido Social Progressista; nesta Casa, integrasse a 
Maioria parlamentar. 

Hoje, não posso mais, não suporto mais; e 
atrás da minha decisão, a compelir-me para essa 
orientação, encontram-se as municipalidades do 
Estado de São Paulo, que não concordam e não 
aprovam a atitude do Sr: Presidente da República. 

Nessas condições, quero deixar bem claro que 
o meu protesto e a minha denúncia por haver o 
Senhor Presidente da República cometido crime de 
responsabilidade previsto na Lei nº 1.079, de 1950, 
nada tem que ver com a crítica, de S. Exa., 
considerando a rebeldia de um parlamentar como 
uma atitude contra o regime. 

Certamente, o Sr. Juscelino Kubitschek não há 
de querer confundir-se com o regime; S. Exa. é 
mandatário do povo; está no Catete para cumprir a 
Constituição e executar as leis. Sempre que essa, 
Constituição ou essas leis forem violadas, assiste  
ao parlamentar o direito de protestar, sem que  
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isso fira, levemente sequer, o Regime em que 
vivemos; bem ao contrário, a forma pela qual êsse 
regime é sustentado é exatamente a de alertar-se a 
opinião pública contra aquêles que violam a nossa 
Carta Magna e as leis. 

Essa, – repito – minha posição no Congresso 
Nacional. Levantar-me-ei sempre para, defendendo 
os interêsses legítimos do Estado que represento 
nesta Casa, defender também o regime democrático, 
por cuja sustentação já muito pelejei em minha vida. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: –:Vossa 
Excelência, tem feito sempre com alta dignidade. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Muito grato a V. 
Exa., eminente Senador Fernandes Távora. 

Sr: Presidente, outro não foi o objetivo dos 
revolucionários de 1924. Ainda jovem, nos meus 
vinte anos de idade, não tive dúvida em deixar meu 
lar, de arma na mão, para defender, o voto secreto, e 
uma representação parlamentar, legítima 
representante da vontade do povo. 

Paguei caro, Sr. Presidente, por essa ousadia, 
por êsse atrevimento de jovem. Seria longo 
enumerar as peripécias, as lutas diversas até êste 
instante em que, Senador da República por São 
Paulo, estou aqui a falar à Nação num protesto que 
interpreta a vontade dos brasileiros do meu Estado. 

Será sempre assim, repito; Senhor Presidente, 
Srs. Senadores. Não calarei a minha voz. 

– Repelirei sempre atos dessa natureza. Não 
importa para mim, como mandatário do povo de 
minha terra, se, essa atitude poderá ser mal 
interpretada pelo prefeito de Pôrto Alegre. Mais de 
uma vez repeti aqui que não objetivo negar, nem às 
75 municipalidades já beneficiadas, nem às 118, o 
direito que lhes assiste, ao favorecimento de decreto 
para importarem aqueles instrumentos de tra-  
 

balho necessários à vida de cada comuna. 
Poderá o Sr. Prefeito Chefe da delegação, 

que conseguiu esta coisa extraordinária, 
excepcional, que vários Senadores não lograram, 
protestar junto à chefia nacional do meu partido, por 
entender que o meu gesto pode ferir possíveis 
acordos políticos. Não importa. Acima dos acordos 
políticos está, sem dúvida, o interêsse das 437 
municipalidades do meu Estado. Não estou 
interessado em saber se êste protesto prejudica ou 
não composições políticas. Não me é mais possível 
percorrer as cidades do interior do meu Estado sem 
ouvir, em cada canto, as reclamações, dando a 
impressão de que os Senadores de São Paulo, 
nada fazem, nesta Casa, quando todos são 
testemunhas da nossa atuação cotidiana no recinto 
e nas comissões. 

Sr. Presidente, tal situação não pode 
continuar. O tratamento tem que ser o mesmo para 
com as Prefeituras desta ou, daquela unidade da 
Federação, e as de São Paulo. 

Há de aborrecer a reiteração dêste protesto, a 
maneira como o faço, quase diàriamente; mas os 
colegas, por certo, me perdoarão, porque, mesmo 
assim fazendo, repisando, tornando-me enfadonho, 
cansativo, nada consigo; não há compreensão. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Execlência terá a satisfação de haver cumprido o seu 
dever, e a Nação o reconhecerá. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Muito grato, 
eminente Senador Fernandes Távora. Repetirei, com 
prazer, as palavras de V. Exa. em tôdas as cidades 
do interior do meu Estado a onde fôr. Afirmarei 
sempre que, malgrado o insucesso das nossas 
diligências, procurarei sempre cumprir com meu 
dever. (Muito bem! Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Mourão. 
Vieira, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

terceiro orador inscrito. (Pausa). 
Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador, Mem de Sá, 

quarto orador inscrito. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, o ilustre Sr. Presidente da República 
reuniu ontem o Ministério para assinar um decreto e 
proferir um discurso. Sou dos que se rejubiIam, 
sempre, com a notícia de reuniões do Ministério; e só 
lamento que elas sejam tão raras, quase 
excepcionais, porque sou dos que entendem que o 
Govêrno é um todo orgânico, com unidade, coesão e 
harmonia, para o qual os problemas, e os interêsses 
públicos devem ser considerados em conjunto e em 
conjunto decididos. 

Esperava por exemplo, reuniões ministeriais 
freqüentes, numa quadra com os problemas agudos 
e crônicos que estamos presenciando, quanto mais 
não fôsse para considerar a situação cambial e a do 
comércio internacional do Brasil. Mas, já que não 
temos reuniões ministeriais para estudo e 
deliberações de magna importância, contentemo-nos 
em vê-las noticiadas para que o Sr. Presidente da 
República encontre oportunidade de falar e assinar 
decretos. 

O decreto de ontem, Sr. Presidente, tem 
intenção altamente louvável e, à intenção que 
encerra ninguém negará apoio, aplauso e louvores. 
De mim, só merecem entusiástica acolhida. 

Tão valioso decreto, entretanto, traz,  
para mim, que não sou dos mais desconfiados  
mas não sou dos mais crédulos, um grande e  
 

irrecusável receio. É que, desde a posse do Sr. 
Presidente da República, está a Nação cansada de 
ouvir de Sua Excelência reiteradas e amiudadas 
declarações de que combaterá o empreguismo, não 
nomeará candidatos para cargos vagos, e reduzirá 
os ônus do pessoal para alcançar o equilíbrio 
orçamentário. 

Houve momento, mesmo, em que esta ação 
drástica do Sr. Presidente contra as nomeações e o 
empreguismo foi uma das notas mais altas dos seus 
discursos e entrevistas, chegando-se a noticiar, certa 
vez, o número de cargos vagos e não providos que, 
se não me falha a memória, era estimado em alguns 
milhares. Foi noticiado, também, a que substancial 
economia havia chegado o Presidente da República 
por sua inflexível determinação de não nomear 
novos funcionários, extranumerários, ou quaisquer 
outras categorias de servidores públicos Entretanto, 
Senhor Presidente, o decreto de ontem é a prova 
provada, irretorquível dê que aquela famosa 
campanha, noticiada desde o comêço do período 
presidencial, de há muito foi posta de lado. Pois se 
êste foi um dos propósitos declarados do Sr. 
Presidente desde o comêço do, seu mandato, para 
que agora um decreto expresso? Prova que as 
palavras anteriores não revelavam intenção sincera 
nem propósito definido. 

Ainda no comêço dêste mês, no dia 3, o 
Decreto nº 43.675 criou quinhentos e trinta e dois 
cargos no Instituto de Aposentadoria e Pensões de 
Transportes e Cargas. 

Segundo noticia a Imprensa, sem desmentido 
até hoje, o motorista do Sr. Presidente da República 
foi beneficiado com um dêsses cargos, casualmente 
de Tesoureiro, e também o barbeiro de S. Exa., o 
qual recebeu um outro dêsses empregos. 

O decreto, portanto, prova apenas que não se 
pode ter confiança nas intenções do Sr. Presidente da  
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República. Provado está, também, que não colimou 
o fim principal. Havendo sido noticiado com muitos 
dias de antecedência, o que se verificou – e os 
jornais a divulgaram com abundância de pormenores 
– foi uma verdadeira corrida às nomeações, nos 
últimos dias. 

Segundo se sabe, Sr. Presidente – e ouvi essa 
revelação de eminente colega desta Casa – as 
câmaras e ante-câmaras do Palácio do Catete, nos 
últimos dias da semana, passada, estavam mais 
cheias, continham uma população mais inquieta que 
as filas que se formam ao lado da Central do Brasil, 
para os ônibus da Zona Sul. Ao que sei, os candidatos 
atropelavam-se de tal maneira que mais pareciam 
uma farândola de crianças na Quinta da Boa Vista 
esperando presente de Natal das Pioneiras Sociais. 
Tal era a corrida pelas nomeações, antes do decreto, 
tão anunciado e tão esperado ! 

Foram centenas ou – quem sabe? – milhares 
os galardoados, aquêles que, tiveram os atos de 
nomeação ou de autorização lavrados, até à calada 
da madrugada, nos gabinetes do Presidente e do 
Vice-Presidente da República. Houve, até quem 
dissesse que o Senhor Juscelino Kubitschek teve de 
fugir do Rio de Janeiro, para se libertar, de novos 
pedidos e compromissos. 

Por isso, Sr. Presidente, dêsse decreto, cujas 
intenções são tão de realçar, o que resta é a 
esperança de que desta vez palavra presidencial 
seja cumprida, já que, das outras, foi tão 
descumprida pelo próprio Presidente da Republica. 

Além do decreto houve um discurso e nêle, o 
ilustre Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, alça vôos 
de moralista político, traçando normas e conceitos 
que causariam inveja ao Padre Manoel Bernardes e 
a Antônio Vieira; é verdade que no estilo diamantino, 
que lhe é próprio – o de eterno candidato à 
Presidência da República. 

 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Êsse  
estilo diamantino é relativo a Diamantina ou a 
diamantes ? 

O SR. MEM DE SÁ: – Sabe Vossa Excelência 
que cabe tudo no estilo do Presidente da República – 
diamantes e até estátuas!... 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não caberia 
também um pouco de inveja ? 

O SR. MEM DE SÁ: – De quem V. Exa. a 
tem?!... (Riso) 

O moralista, com um ferro em brasa, 
escalpela tôda a corrupção e todos os vícios da 
República; e promete, uma vez mais, sanções 
implacáveis contra aquêles que fugirem às 
determinações da Presidência e colocarem mal a 
palavra do Govêrno. De tal maneira é belo e 
formoso, de tal forma está porejando moralidade 
êsse discurso, que, segundo creio, nas palavras – 
por enquanto pelo menos nas suas palavras – o 
Conselho dos Srs. Bispos da província fluminense 
começa a ser atendido: – A austeridade está 
descendo do alto em palavras. Entretanto o 
magistrado moralista não pode deixar de ser 
faccioso logo nos primeiros tópicos da sua oração e 
eis o que diz: 

"Certos elementos oposicionistas, na 
previsão da impossibilidade de conquistar o poder 
político, ou mesmo de melhorar a posição 
quantitativa no Congresso – por via legal – atiram-
se a campanhas cujo objetivo é, de fato, destruir o 
sistema político que lhes veda a vitória, porque 
fundado na livre decisão do voto majoritário. Na 
presciência de que as eleições não lhes corram a 
contento atiram-se contra tudo e contra todos; 
procuram aumentar as dificuldades existentes, 
armando escândalos avançando afirmações, que só 
servem para provocar crise de confiança no 
regime". 
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É deplorável que um discurso com aquela 
intenção comece de forma tão desprimorosa e 
injusta. 

A quem se refere o Presidente ? Que 
elementos oposicionistas são êsses, que pretendem 
aumentar sua posição quantitativa no Congresso ? 

Só podem ser partidos políticos. Por que não 
tem S.. Exa. a bravura e a ombridade de dar nome a 
quem deseja acusar ? Refere-se S. Exa., por acaso, 
ao PTB ? O eminente Líder, Senador Lima 
Guimarães, talvez possa responder. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – É muito possível 
que seja ao PTB. 

O SR MEM DE SÁ: – O nobre representante 
de Minas Gerais admite a possibilidade e aceita a 
injustiça da increpação. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não será 
também ao PL ? 

O SR MEM DE SÁ: – Não, porque o PL nunca 
fêz questão de quantidade e sim de qualidade, tanto 
que votou no General Juarez Távora. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Sim, porque 
quantitativamente é nulo. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Partido de V. Exa., 
quantitativamente, não é nulo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam 
dois minutos para terminar a hora do Expediente. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (pela ordem): – Sr. 
Presidente, solicito de V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se concede a prorrogação da hora do Expediente, 
afim de que o nobre Senador Mem de Sá possa 
concluir o brilhante discurso que está proferindo. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Lima 
Guimarães. 

 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Mem 

de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente, 

muito agradeço a Vossa Excelência, ao Senado, e 
ao eminente Senador Lima Guimarães, que tão 
fidalgo se mostra nos apartes e no requerimento que 
acaba de formular. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Nem em uma 
nem em outra coisa. Cumpri, apenas um dever 
elementar. 

O SR. MEM DE SÁ:– Pensei que por fidalguia 
V. Exa. houvesse formulado o requerimento. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O nobre colega 
merece consideração; e assim sendo, constitui 
obrigação de qualquer um de nós prestá-la a Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para mim é ato de 
fidalguia. 

Depois de se mostrar assim deselegante e 
injusto, e, especialmente, de revelar falta de bravura 
cívica, porque não tem coragem de apontar a quem 
deseja ferir, o Senhor Presidente da República, no 
tópico seguinte, de forma estranha e contraditória, 
declara que: 

"Não posso deixar de reconhecer, como 
manda a verdade, que não é animadora, antes 
assustadora, a convicção, que se vai generalizando, 
de que a política se faz com a concessão de favores 
ao eleitorado, mesmo em detrimento dos mais 
evidentes interêsses do País". 

O Sr. Presidente da República, afirma  
no período anterior, que certos elementos 
oposicionistas fazem campanhas depredatórias e  
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armam escândalos que ameaçam o regime. A seguir, 
entretanto, reconhece "que se vai generalizando a 
assustadora convicção de que a política se faz com a 
concessão de favores ao eleitorado". É, então, S. 
Exa., quem subscreve o escândalo denunciado pelos 
elementos da Oposição, a que há pouco se referia. É 
S. Exa. quem reconhece ser necessária uma 
campanha, não depredatória, contra o regime, mas, 
em defesa do regime e de sua moralidade. 

Sr. Presidente, não pretendo esmiuçar o longo 
discurso do eminente Senhor Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. Para mim, é êle belo na forma, formoso 
nas palavras, louvável nas intenções; e pode ter ou 
deixar de ter sentido, dependendo dos atos e das 
decisões de S. Exa. De palavras, especialmente de 
S. Exa., farta está a Nação, desde quando, 
candidato, prometeu mirabolantes sonhos de 
grandeza, inclusive e sobretudo o estancamento do 
alto custo de vida e o domínio da inflação. 

Para mim, repito, o discurso tem ou não 
sentido conforme Sua Excelência resolver o teste a 
que, no momento, está sujeito o Govêrno da 
República, o Govêrno do qual é titular nominal, 
Govêrno de que faz parte o Sr. Ministro José Maria 
Alkmim. Para êsse teste espero resposta; e êsse 
teste é o caso das máquinas rodoviárias do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Êsse o maior 
escândalo dos últimos seis meses, conforme 
denunciei há pouco. 

O SR. MEM DE SÁ: – Refere-se V. Exa. a 
uma parte do escândalo. 

O SR. MEM DE SÁ: – A parte do despacho do 
Presidente da República. 

O SR. MEM DE SÁ: – A parte do  
escândalo referente à concessão feita, contra  
a lei, em beneficio do Prefeito de Pôrto Alegre,  
 

cunhado do Sr. Vice-Presidente da República. 
Eu me refiro ao segundo escândalo, da 

denegação de justiça, do tripúdio aos direitos  
do Rio Grande do Sul, da negativa e do 
descumprimento da palavra e dos compromissos 
assumidos. 

Vou ler, Sr. Presidente, três tópicos do 
discurso do Chefe da Nação, que calham, como um 
barrete, na cabeça de S. Exa., a propósito das 
máquinas rodoviárias destinadas ao Govêrno do Rio 
Grande do Sul. 

O primeiro já foi por mim referido: 
"Não posso deixar de reconhecer, como 

manda a verdade, que não é animadora, antes 
assustadora, a convicção, que se vai, generalizando, 
de que a política se faz com a concessão de favores 
ao eleitorado, mesmo em detrimento dos mais 
evidentes interêsses do País". 

Eis o segundo tópico: 
"Não pode o Executivo conseguir, sem 

prejuízo de sua autoridade, que se lance mão de 
recursos que lhe são confiados para fins  
específicos, com a intenção de influir ou alterar a 
decisão do eleitorado, que deve exercer o seu direito 
de escolha sem nenhuma espécie de interferência 
constrangedora". 

Pois foi justamente o contrário disso que o Sr. 
Presidente da República e o Sr. Ministro da Fazenda 
fizeram em benefício do Sr. Prefeito de Porto Alegre, 
em favor de alguns e contra a quase totalidade dos 
municípios brasileiros. 

No terceiro tópico, diz o Presidente 
Kubitschek, referindo-se à experiência que  
herdou, na sua campanha à Presidência da 
República: 

"Essa experiência consiste, principalmente, 
em saber que não devemos ceder jamais no  
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que diz respeito a qualquer aspecto da lei moral. 
Podemos cometer erros administrativos – pois isto 
está na contingência da nossa condição humana – 
mas êsses erros são corrigíveis e serão recuperáveis 
os prejuízos, tôda vez que a lei moral fôr por nós 
respeitada". 

Pois há lei moral para S. Exa. cumprir: é a que 
manda que um homem cumpra a sua palavra, que 
um Govêrno não sonegue direitos, nem recui de 
compromissos expressos, não torne farrapos de 
papel documentos que implicam em 
responsabilidade perante o exterior. 

O caso do Rio Grande do Sul aí está, para S. 
Exa. provar se o seu discurso tem ou não tem sentido. 
Peçol-he, outrossim que leia o discurso do seu 
correligionário fiel, do seu amigo leal, o eminente 
Deputado Godoy Ilha. Peço que o Senhor Presidente 
da República leia aquilo que está cansado de saber 
porque o eminente Deputado Godoy Ilha, Líder 
pessedista, homem sincero e honesto e amigo pessoal 
do Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, diversas vêzes, 
antes da oração, que ontem proferiu na Câmara dos 
Deputados, narrou, pormenor por pormenor, a S. Exa., 
os episódios escandalosos do célebre, caso das 
máquinas rodoviárias, o maior escândalo dêstes seis 
meses, como muito bem afirmou o nobre Senador Lino 
de Mattos. Creio que não se poderá chamar o 
eminente Deputado Godoy Ilha de elemento 
oposicionista interessado em campanha de predatória 
pois o Sr. Presidente da República encontrará, nessa 
oração, melhor e mais veemente da que eu poderia 
proferir, verdades que  esperam contestação, mas que 
jamais serão desmentidas. 

Advertiu o Deputado Godoy Ilha, em discurso 
de ontem, na Câmara dos Deputados: 

"Está claro o propósito de  
"se não relegar, pelo,menos 
 

retardar a importação das máquinas pelo 
Govêrno do Rio Grande do Sul". Procurará, 
ainda, sustar o pedido de segurança, a ser 
impetrado. Ponderara ao Sr. Juscelino Kubitschek 
o escândalo que isso representaria. Mas nada 
evitara a providência, porque o seu Estado não 
fôra atendido. Agora, se arrumavam os sofismas, 
as interpretações facciosas, as chicanas, para 
frustrar a concessão da medida judicial de que 
lançara mão o  Govêrno gaúcho. Aparecia a 
rabulice do "leguleiro" de encomenda, a serviço 
de interêsses inconfessáveis de uma mesquinha 
competição eleitoral, procurando demonstrar  
que fôra alterado o esquema objetivo da 
importação". 

Não são palavras minhas; são declarações 
de um Líder do PSD, de um correligionário fiel do 
Sr. Presidente da República, amigo pessoal de 
Sua Excelência. 

" ...afirmou o representante pessedista 
gaúcho que os sucessivos pedidos de 
esclarecimentos do Sr José Maria Alkmim 
demonstravam que "ou suas palavras haviam 
perdido seu sentido ou, então, não sabia mais 
como se pudesse confiar na seriedade das 
afirmações". E explicando as razões de tantas  
providências dilatórias, afirmou: 

"É que alguém muito poderoso se 
interpunha no nosso caminho. Isso ficou provado 
com a própria confissão que ouvi do Ministro da 
Fazenda. E é o que desejo deixar bem 
caracterizado nesta hora, para julgamento da 
opinião pública e para o julgamento da História. 
Quem torpedeou essa importação foram os 
nossos adversários do Rio Grande, apadrinhados 
por êsse senhor todo poderoso, a eminência par- 
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da do regime, o Vice-Presidente da República." 

Ai tem o Sr. Presidente da República a 
oportunidade para permitir que se leve a sério – ou 
se considere apenas mais uma brincadeira – o 
discurso de ontem, proferido com tanta pompa. 

O câmbio para as máquinas rodoviárias do Rio 
Grande do Sul, como é sabido, já teve registro na 
SUMOC e as licenças de venda de câmbio emitidas 
e registradas; falta, apenas, serem entregues à 
CACEX, para que a importação se faça. No entanto, 
em face de mandado de segurança, o Govêrno do 
Sr. Juscelino Kúbitschek de Oliveira deixou escoar o 
prazo sem corrigir o êrro administrativo, quando 
poderia tê-lo feito. 

Preferiu responder ao Supremo Tribunal 
Federal; e com isso demonstrar que o propósito do 
Govêrno do Sr. Kubitschek é não honrar a palavra 
empenhada, desrespeitar com promissos é  
desmoralizar o Registro ou Certificado de Prioridade 
Cambial da SUMOC e as promessas de venda de 
câmbio, já emitidas. 

Se S. Exa. quisesse comprovar que o discurso 
de ontem não é apenas um aglomerado de palavras, 
teria, no caso do Rio Grande do Sul, ótima 
oportunidade. Enquanto isso não acontece, enquanto, 
para servir aos interêsses políticos do Sr. José Maria 
Alkmim e as do PTB do Rio Grande do Sul, proceder 
pela forma por que está procedendo, suas palavras 
não podem ser levadas a sério. O discurso de  
ontem pode ser belo, mas pode também ser 
comparado àqueles monumentos, feitos por um 
escultor anônimo, na praia de Copacabana, que talvez 
encham de pasmo as crianças e de admiração os 
adultos, mas à primeira onda do mar, ou à primeira 
lufada de vento mostrarão que não passam de  
areia, de areia que voa, areia sem firmeza, areia 
semelhante às intenções do Presidente da República. 

Enquanto S. Exa. se conduzir, no caso do Rio 
Grande, permitindo que o facciosismo, que os 
interêsses políticos, partidários e eleitorais de uma 
grei prevaleçam sôbre os direitos e interêsses 
impessoais de todo o meu Estado, as palavras de 
S. Exa. serão apenas palavras lançadas ao vento, 
por um homem que vive no ar. (Muito bem; muito 
bem). 

Durante o discurso do Sr. Mem de Sá, o Sr. 
Apolônio Salles deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador 
Lourival Fontes enviou à Mesa discurso a fim de ser 
publicado, na forma do disposto no artigo 98, § 2º, do 
Regimento Interno. 

Sua Excelência será atendido. 
É. o seguinte o discurso supra referido. 
O SR. LOURIVAL FONTES: – Sr. Presidente: 
Realizou-se em Belo Horizonte, no mês de 

abril, o Congresso Nacional dos Bancários, no qual 
participaram os trabalhadores de emprêsas de 
crédito em todo o território nacional. 

Nesse Congresso, entre outras resoluções, foi 
aprovada a declaração de princípios dos Bancários, 
a que não nos furtamos ao prazer de dar 
conhecimento ao povo brasileiro. 

Eis os têrmos da Declaração: 
 
DECLARAÇAO DE PRINCÍPIOS DO VII 

CONGRESSO NACIONAL DOS BANCARIOS 
 

Nós, bancários do Brasil, reunidos em Belo 
Horizonte, por ocasião do VII Congresso Nacional 
dos Bancários, nos declaramos nacionalistas no 
elevado sentido dos têrmos, eis que: 

Somos pelo monopólio estatal do petróleo,  
como vem sendo realizado com êxito pela Petrobrás; 
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Somos pelo monopólio da energia elétrica, da 
exploração e industrialização de nossos minerais 
rádio-ativos; 

Somos pela proteção à indústria nacional 
legítima, pelo que condenamos a vinda de firmas 
industriais de capital estrangeiro, com o objetivo de 
concorrer deslealmente com as existentes no Pais, 
como ocorre com a American-Can; 

Somos, também, pelo, monopólio estatal da 
borracha natural e sintética e do trigo, bem como 
pela manutenção da atual política de preços do 
café; 

Somos, do mesmo modo, pela defesa 
intransigente dos pecuaristas nacionais e do 
consumidor brasileiro no mercado da carne, razão 
por que apoiamos a nacionalização dos 
frigoríficos; 

Somos pela nacionalização dos bancos de 
depósitos, contra o retôrno indiscriminado dos lucros 
dos capitais estrangeiros e pela ampliação de nosso 
comércio exterior, de acôrdo com os superiores 
interesses de nossa Pátria; 

Somos contrários à alienação, a quem quer 
que seja, de qualquer parte do território nacional; 

Somos defensores intransigentes e 
incansáveis das liberdades democráticas 
expressas, em nossa Carta Magna, não admitindo 
retrocessos no desenvolvimento da democracia 
brasileira, porque, por experiência própria, sabemos 
que os trabalhadores e seus órgãos sindicais; são 
os primeiros a serem atingidos pelas leis de 
exceção; 

Somos, finalmente, paladinos da sempre 
crescente unidade nacional dos bancários e de todos 
os trabalhadores, bem como da fraternidade 
universal dos assalariados, como fator 
preponderante da conquista das nossas 
reivindicações e garantia de um mundo de liberdade, 
progresso e paz. 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão 
extraordinária de 13 do corrente mês foi  
aprovado o Requerimento nº 149, de 1958; do  
Sr. Senador Attílio Vivacqua e outros Se- 
 

nhores Senadores, propondo a criação de uma 
Comissão Especial de Estudos dos Problemas do 
Vale do Rio Doce. 

Para constituirem essa Comissão, designo os 
Srs. Senadores Benedicto Valladares, Lima Teixeira, 
Othon Mäder, Jorge Maynard e Attílio Vivacqua. 

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Nereu Ramos. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 165, DE 1958. 

 
Requeiro a V. Exa. que se digne de pedir ao 

Sr. Ministro da Agricultura que informe o seguinte: 
1) Se Lourival Petters fêz concurso para 

prático rural e, no caso afirmativo, qual e a 
classificarão que obteve; 

2) Quantos candidatos fizeram concurso na 
mesma oportunidade; e 

3) Quais os que já foram nomeados, quando e 
para onde. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1958 – 
Nereu Ramos. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido parecer 
encaminhado à Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 152, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 1, 

de 1958 que revigora o disposto na Resolução nº 10, 
de 1951, para os funcionários admitidos 
posteriormente à Resolução nº 4, de 1955. 

 
Relator: Senador Prisco dos Santos. 
 
A Comissão Diretora apresenta, a seguir, a 

Redação Final do Substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de 
Resolução nº 1, de 1958, o qual mereceu a aprovação 
do Plenário em reunião de 8 do corrente mês; 
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RESOLUÇÃO Nº ... 
 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Aos servidores da Secretaria do 

Senado Federal, nomeados posteriormente à 
Resolução nº 4, de 31 de janeiro de 1955, aplica-se, 
a partir das respectivas nomeações, o disposto na 
Resolução nº 10, de 23 de agôsto de 1951. 

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

Sala da Comissão Diretora, em ... de maio de 
1958. – Apolônio Salles. – Cunha Mello. – Freitas 
Cavalcanti. – Mathias Olympio. – Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – Há um requerimento 
de dispensa de publicação da Redação Final que 
acaba de ser lida. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 166, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para a 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Resolução nº 1, de 1958. 

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1958. – 
Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o voto do Plenário, submeto à discussão a Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 1, de 1958. Consta 
do Parecer nº 152, há pouco lido. 

Não havendo quem faça uso da 
palavra, encerro a discussão. 
Em votação a Redação Final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 1958, que eleva à 1ª 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, cria Juntas de Conciliação e Julgamento e 
dá outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 156, § 3º, do Regimento Interno, 
em virtude do Requerimento nº 163, de 1958, do 
Senhor Mem de Sá e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão de 16 do mês em curso), tendo 
Pareceres (ns. 139 a 141, de 1958) das Comissões 
de Constituição e Justiça, favorável; de Serviço 
Público Civil, favorável, com as Emendas que 
oferece, sob números 1-C a 4-C; de Finanças, 
favorável ao projeto e às Emendas números 1-C a 
4-C; e dependendo de pronunciamento da mesmas 
Comissões sôbre as emendas de Plenário (nº 5 e 
6). 

 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, para emitir o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. GILBERTO MARINHO (lê o 
seguinte parecer): – Havendo recebido 
Emendas em Plenário, (ns. 5 e 6), volta a esta 
Comissão o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 
1958, que eleva à primeira categoria o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, cria Juntas 
de Conciliação e Julgamento e dá outras 
providências. 

II – A Emenda nº 5 acresceu ta, no § 2º do art. 
2º, in fine, o seguinte: 

"a de Joinville, aos Municípios de São 
Francisco do Sul, Araquari, Guaramirim e Jaraguá do 
Sul". 

Trata-se, segundo se observa no texto do § 2º do 
citado art 2º, apenas de delimitar a jurisdição da Junta 
que, o projeto cria em Joinville, de Modo a que melhor 
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possa ela atender aos interêsses da Justiça naquela 
região. 

A Emenda nº 6, também ao § 2º do art. 2º, 
está assim redigida: 

"Onde se diz – Urussanga – diga-se – Braço 
do Norte, Urussanga, Turvo e Sombrio". 

A emenda atende à nova situação municipal 
catarinense, modificada, após a apresentação do 
projeto, pela criação de novos municípios. 

Ambas as emendas, perfeitamente 
constitucionais e jurídicas, afiguram-se-nos, além 
disso, convenientes, e, assim, somos pela sua 
aprovação. 

III – Ao projeto foram, ainda, apresentadas, pela 
Comissão de Serviço Público, quatro emendas, que 
mereceram parecer favorável da Comissão de Finanças. 

A Emenda 1-C modifica o art. 3º parte final, 
aumentando para 26 as funções de vogal e 
distribuindo-as equitativamente para a representação 
de empregados como de empregadores. 

A emenda visa a corrigir o artigo em aprêço, 
no qual se criam 24 funções, mas sómente 10 para 
cada uma das representações. 

A Emenda 2-C suprime o artigo 7º, no qual se 
estatui que, "para o provimento dos cargos 
instituídos por esta lei", "não pravalecerão os efeitos 
de qualquer concurso feito anteriormente à data de 
sua promulgação". 

Do mesmo modo, parece-nos justa a Emenda 
3-C, que modifica o art. 9º, dispondo que o cargo de 
Secretário do Tribunal, que é de confiança do 
Presidente, ao invés de ser de provimento efetivo, 
passe a ser de provimento em comissão. 

A Emenda nº 4-C, mandando suprimir, no 
parágrafo único do artigo 9º as palavras finais – "e 
com aprovação do Tribunal Pleno" – é mera 
decorrência da emenda anterior, uma vez que,  
sendo o Secretário do Presidente, de livre nomeação 
dêste, e não do Tribunal, não há razão para que 
 

a sua escolha dependa de aprovação do Tribunal 
Pleno. 

IV – Diante do exposto, esta Comissão se 
manifesta favoràvelmente às Emendas 1-C a 4-C. 
Quanto às Emendas de ns. 5 e 6, apresentadas em 
Plenário, são, repitamos, de todo procedentes. 

Acontece, porém, que foram esquecidos os 
Municípios de Jaguaruna e Tubarão. 

Assim, opinamos pela aprovação das 
Emendas de ns. 1-C a 4-C e à de nº 5 e 
apresentamos à Emenda nº 6 a seguinte: 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 6 

 
Dê-se à emenda a seguinte redação: 
Onde se diz: "Araranguá, Tubarão e 

Urussanga", 
Diga-se: 
"Araranguá, Turvo, Sombrio, Urussanga, 

Jaguaruna.Tubarão e Braço do Norte". 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Mem de Sá, Relator da matéria na 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte parecer): – 
Volta a esta Comissão, por haver recebido emendas 
de Plenário, o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 
1958, que eleva à primeira categoria o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento na mesma Região e adota 
medidas complementares à nova organização 
judiciária e administrativa do mesmo decorrente. 

A Emenda nº 5, de autoria do nobre Senador 
Gomes de Oliveira, modifica o parágrafo 2º do art. 2º 
e visa a delimitar a jurisdição da Junta de 
Conciliação de Joinville, que o projeto cria, a fim de 
melhor atender às finalidades da mesma. 

Por sua vez, a Emenda nº 6, também de 
iniciativa daquele representante de Santa Catarina, 
tem a seguinte redação: 
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"Onde se diz: – Urussanga diga-se: – Braço do 
Norte, Urussanga, Turvo e Sombrio." 

Essa emenda decorre da nova organização 
municipal do Estado de Santa Catarina, tendo, 
assim, inteira procedência. 

Diante do exposto, opinamos favoràvelmente 
às Emendas ns. 5 e 6, bem assim à subemenda da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra ao 
nobre Senador Daniel Krieger, para emitir o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O. SR. DANIEL KRIEGER (lê o seguinte 
parecer): – O Projeto de Lei da Câmara, nº  
12, de 1958, que eleva à primeira categoria  
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
cria Juntas de Conciliação e Julgamento e  
dá outras providências, em virtude de ter  
recebido emendas em Plenário, volta a esta 
Comissão. 

II – Duas são as emendas referidas, ambas do 
eminente Senador Gomes de Oliveira: 

A primeira (de nº 5), acrescenta, no § 2º do art. 
2º, in fine, o seguinte: 

"a de Joinville, aos Municípios de São 
Francisco do Sul, Araquari, Guaramirim e Jaraguá do 
Sul." 

A segunda (de nº 6), também ao § 2º do 
mesmo artigo 2º, manda substituir a expressão – 
"Urussanga" – por "Braço do Norte, Urussanga, 
Turvo e Sombrio". 

A Emenda nº 5 apenas amplia a competência 
jurisdicional da Junta de Joinville, no interêsse da 
justiça. 

A Eniendá nº 6 tem por objetivo atender à 
criação de novos Municípios, inexistentes ao tempo 
em que o projeto foi apresentado. 

III – Ante o exposto, e considerando as razões 
apresentadas pelo Relator da matéria na Comissão 
de Constituição e Justiça, opinamos pela aprovação 
das Emendas de ns. 5 e 6, esta nos têrmos da 
subemenda daquela Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres são 
favoráveis. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça 
oferecido subemenda à Emenda nº 6, subemenda 
que obteve parecer favorável das demais 
Comissões, declaro aberta a discussão especial das 
referidas emenda e subemenda. 

Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Vai-se proceder à votação em globo, primeiro, 

das Emendas ns. 1 a 5. 
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
As emendas estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao art 3º – parte final. 
Onde se diz: 
"e 24 (vinte e quatro) funções de vogal sendo 

10 (dez) para a representação de empregados e 10 
(dez) para a de empregadores, para atender ao 
disposto nos arts. 1º e 2º desta iei." 

Diga-se: 
"e 26 (vinte e seis) funções de vogal, sendo 13 

(treze) para a representação de empregados e 13 
(treze) para a de empregadores, para atender ao 
disposto nos artigos 1º e 2º desta lei". 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Suprima-se o art. 7º. 

 
EMENDA Nº 3-C 

 
Ao art. 9º. 
Onde se lê: 
"de provimento efetivo do Secretário do 

Tribunal, símbolo PJ-6". 
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Leia-se: 
"de provimento em comissão, de Secretário da 

Presidência, símbolo PJ6". 
 

EMENDA Nº 4-C 
 

Ao parágrafo único do art. 9º Suprimam-se as 
palavras finais: "e com aprovação do Tribunal 
Pleno". 

 
EMENDA Nº 5 

 
Acrescente-se, no § 2º do art. 2º, in fine, o 

seguinte: 
"de Joinville, aos Municípios de São 

Francisco do Sul, Araquari, Guarani e Jaraguá do 
Sul", modificando-se adequadamente a 
pontuação. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo preferência 
regimental sôbre a Emenda nº 6, ponho em votação 
a respectiva subemenda oferecida pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovada. 
É a seguinte a subemenda aprovada. 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 6 

 
Dê-se à emenda a seguinte redação: 
Onde se diz: 
"Aranguá, Tubarão e Urussanga", 
Diga-se: 
"Araranguá, Turvo, Sombrio, Urussanga, 

Jaguaruna, Tubarão e Braço do Norte." 
O SR. PRESIDENTE: – A aprovação da 

subemenda prejudicou a emenda. 
É a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 6 
 
Ao art. 2º, § 2º: 
Onde se diz: 
"Urussanga", 
Diga-se: 
"Braço do Norte, Urussanga, Turvo e Sombrio". 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. 12, DE 1958 

 
(Nº 2.347-F, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Eleva à primeira categoria o Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região; cria Juntas de Conciliação 
e Julgamento, e dá outras providências; 
acompanhado de parecer da Gomissão de Redacão. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É elevado à primeira categoria o 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com 
sede em Pôrto Alegre, e aumentado para 7 (sete) o 
número de seus juizes, na forma do art. 679, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 2º São criadas, na 4ª Região da Justiça do 
Trabalho, 13 (treze) Juntas de Conciliação e 
Julgamento, sendo 3 (três) com sede na cidade de 
Pôrto Alegre; 1 (uma) nas cidades de Caxias do Sul, 
Erechim, Livramento, Novo Hamburgo, Passo Fundo, 
Santa Maria e Uruguaiana, no Estado do Rio Grande 
do Sul; 1 (uma) nas cidades de Blumenau, Criciuma e 
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Joinville, no Estado de Santa Catarina. 

§ 1º Fica estendida a jurisdição das seguintes 
Juntas de Conciliação e Julgamento: a das sediadas 
em Pôrto Alegre, aos Municípios de Canoas, 
Gravataí, Guaíba e Viamão; a da sediada em 
Florianópolis, aos Municípios de Biguaçu, Palhoça e 
São José; a da sediada em Pelotas, aos Municípios 
de Arroio Grande e São Lourenço do Sul; a da 
sediada em Rio Grande, ao Município de São José 
do Norte; a da sediada em São Jerônimo, aos 
Municípios de General Câmara, Taquari e Triunfo. 

§ 2º A jurisdição da Junta criada em Caxias do 
Sul será extensiva aos Municípios de Antônio Prado, 
Bento Gonçalves, Farroupilha, Flôres da Cunha e 
Garibaldi; a de Erechím, aos Municípios de Aratiba, 
Guarama, Getúlio Vargas e Marcelino Ramos; a de 
Livramento, aos Municípios de Dom Pedrito e 
Rosário do Sul; a de Novo Hamburgo, com exclusão 
do Distrito de Lomba Grande, aos Municípios de 
Nova Petrópolis, Sapiranga e aos Distritos de Campo 
Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti, do 
Município de São Leopoldo; a de Passo Fundo, aos 
Municípios de Caràzinho, Tapejara e Marau; a de 
Santa Maria, aros Municípios de Júlio de Castilhos e 
São Pedro do Sul; a de Uruguaiana, aos Municípios 
de Alegrete e Itaaui; a de Blumenau, aos Municípios 
de Brusque, Gaspar e Itajaí; e a de Criciuma, aos 
Municípios de Araranguá, Tubarão e Urussanga. 

§ 3º A jurisdição da Junta de São Leopoldo 
passa a ser, com exclusão dos Distritos de Campo 
Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti, extensiva 
ao Distrito de Lomba Grande, do Município de Novo 
Hamburgo. 

Art. 3º Ficam criados e serão providos na 
forma do Decreto-lei nº 9.797, de 10 de setembro de 
1946, os seguinte cargos: 2 (dois) de juiz do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, alheio aos in- 
 

terêsses profissionais; 13 (treze) de Juiz de Trabalho 
Presidente de Junta; 10 (dez) de Juiz do Trabalho 
Substituto, lotados nas Juntas de Pôrto Alegre, 
Pelotas, Rio Grande, São Jerônimo, São Leopoldo e 
Florianópolis; 10 (dez) de Suplente de Juiz do 
Trabalho, distribuídos entre as 10 (dez) Juntas de 
Conciliação e Julgamento, instituídas por esta lei fora 
das Capitais dos Estados integrantes da Região; e 
de 24 (vinte e quatro) funções de vogal, sendo 10 
(dez) para a representação de empregados e 10 
(dez) para a de empregadores para atender ao 
disposto nos arts. 1º e 2º desta lei. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para 
cada vogal. 

Art. 4º São extintas as funções de suplente do 
Juiz do Trabalho e de Presidente das atuais Juntas 
de Conciliação e Julgamento, com sede em Pôrto 
Alegre, Pelotas, Rio Grande, São Jerônimo, São 
Leopoldo e Florianópolis assegurando-se aos seus 
ocupantes o aproveitamento no cargo de Juiz do 
Trabalho Substituto, mediante concurso de títulos, 
considerada a antigüidade por tempo de serviço 
efetivamente prestado à Justiça do Trabalho durante 
as substituições. 

Parágrafo único. As inscrição dos atuais 
titulares das funções de suplente será automática 
nos concursos para Juiz do Trabalho, Presidente de 
Junta e Juiz Substituto, desde que os interessados 
não tenham atingido a idade limite estabelecida na 
Constituição Federal. 

Art. 5º Os mandatos dos vogais das Juntas ora 
criadas, terminarão simultâneamente com os dois 
titulares das atualmente em funcionamento no 
respectivo Estado. 

Art. 6º São criados os seguintes cargos isolados, 
de provimento efetivo, para lotação nas Juntas de 
Conciliação e Julgamento instituídas por esta lei: 
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a) 3 (três) de Chefes de Secretaria das Juntas 
de Conciliação e Julgamento de Pôrto Alegre, 
símbolo PJ-6; 

b) 10 (dez) de Chefe de Secretaria das Juntas 
de Conciliação e Julgamento, símbolo PJ-7; 

c) 3 (três) de Oficial de Justiça das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Pôrto Alegre, padrão H; 

d) 10 (dez) de Oficial de Justiça, padrão G. 
Art. 7º Para o provimento dos cargos 

constituídos por esta lei, quer nos serviços judiciários 
própriamente ditos, quer nos serviços auxiliares, não 
prevalecerão os efeitos de qualquer concurso feito 
anteriormente à data de sua promulgação. 

Art. 8º O Presidente do Tribunal Regional 
promoverá a instalação das Juntas ora criadas, bem 
como as outras medidas decorrentes da presente lei. 

Art. 9º É transformada a função de Secretário 
da Presidência, na 4ª Região, com sede em Pôrto 
Alegre, em cargo isolado, de provimento efetivo, de 
Secretário do Tribunal, símbolo PJ-6. 

Parágrafo único. O provimento dêsse cargo 
será feito pelo Presidente do Tribunal, mediante livre 
escolha entre os funcionários de carreira do quadro 
daquele órgão judiciário e com aprovação do 
Tribunal Pleno. 

Art. 10. Os vencimentos dos cargos e as 
gratificações das funções de que trata esta lei serão 
os fixados pela Lei nº 2.588, de 8 de setembro de 
1955, para a sede das 1ª e 2ª Regiões. 

Art. 11. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, o crédito 
especial necessário à execução desta lei até o limite 
de Cruzeiros 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor à data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 1, de 1958, que dispõe sôbre moratória e 
outras medidas de assistência às vítimas de 
inundações verificadas em diversos municípios 
fluminenses (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 149, do Senhor Attílio Vivacqua e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessdo de 
13 do mês em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões de Economia e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Alô Guimarães, relator da matéria na 
Comissão de Economia. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES (lê seguinte 
parecer): – O presente projeto determina as 
seguintes medidas de amparo às pessoas físicas e 
jurídicas que tiveram suas atividades prejudicadas 
pelas enchentes ocorridas, em dezembro de 1957, 
nos Municípios fluminenses de campos, Itaperuna, 
Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Miracema; 

a) reforma o aumento, a prazos nunca 
inferiores a 3 anos e sob a responsabilidade do 
Tesouro Nacional, dos empréstimos agrícolas, 
pecuários, industriais e comerciais, efetuados pelo 
Banco do Brasil até o dia 4 de dezembro de 1957; 

b) moratória, pelo prazo de 3 anos para tôdas 
as dividas, ajuizadas ou não, inclusive fiscais; 

c) substituição ou permuta pela Comissão 
Executiva de Assistência aos Cafeicultores, dos 
cafés molhados, em virtude das referidas 
enchentes; 

d) redesconto, pela Carteira, de Redesconto 
do Banco do Brasil S. A., dos títulos provenientes de 
divisas ou reformas a que se refere o projeto, 
quaisquer que sejam os prazos de seu vencimento. 
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Embora reconhecendo que as inundações 
ocorridas em dezembro último efetivamente  
causaram avultados prejuízos aos Municípios 
referidos no projeto, e que cabe ao Poder Público o 
dever de amparar as coletividades atingidas, não é 
seguramente o instrumento da moratória o meio para 
concretizar o auxílio pretendido. 

Os abusos cometidos no passado à sombra 
dessa medida, as fraudes notórias que ela propiciou, 
sobretudo no caso das moratórias aos pecuaristas, 
desaconselham sua adoção. Quando não bastasse a 
experiência negativa e altamente prejudicial aos 
cofres públicos, o instituto em si da moratória só 
encontra justificativa entre nós, como alhures, ao se 
configurar, claramente, uma calamidade pública, que 
se revista, pelo menos, das seguintes características: 

a) seus efeitos se estendem a uma vasta área: 
b) as coletividades atingidas representem 

parcela ponderável da população; 
c) haja impossibilidade virtual de outras 

medidas econômicas ou financeiras de auxílio; 
d) a não concessão da medida provoque, 

danos irreparáveis; 
e) seja possível delimitar, ou identificar 

fàcilmente as pessoas físicas ou jurídicas que 
mereçam realmente o benefício da moratória; 

f) sejam mínimos os riscos de abusos e fraudes. 
A nosso ver, o caso em face não se enquadra 

nem satisfaz a tais requisitos. Mesmo que assim 
fôsse, dificilmente se justificaria que o Poder 
Legislativo, sem prévia audiência do Banco do Brasil 
e, isso mesmo, sem um perfeito conhecimento do 
alcance e do impacto provável da medida sôbre a 
economia daquele instituto de crédito, lhe impusesse, 
como o fazem os arts. 2º e 3º do Projeto, a reforma e 
aumento de todos os tipos de empréstimos, bem 
assim a suspensão por 3 anos da exigibili- 
 

dade das dívidas de qualquer natureza, ajuizadas ou 
não, inclusive fiscais, das pessoas físicas e jurídicas. 

Não menos inconveniente, nos seus prováveis 
efeitos danosos, se nos afigura o redesconto 
assegurado no artigo 7º, aos títulos provenientes de 
dívidas reguladas pela lei em exame, ou das 
respectivas reformas, qualquer que seja o prazo de 
vencimento dessas dívidas. Além dos abusos que tal 
recurso ensejaria, iria contrariar frontalmente a 
política de combate à inflação em que todos nós 
estamos empenhados. 

Por todos êstes motivos, opinamos pela 
rejeição do projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Guimarães, para emitir o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. LIMA GUIMARAES (lê o seguinte 
parecer): – Pelo projeto em exame são amparadas, com 
diversas medidas de caráter econômico financeiro, as 
pessoas físicas e jurídicas domiciliadas nos Municípios 
fluminenses de Campos, Itaperuna, Cambuci, Santo 
Antônio de Pádua e Miracema, atingidos pelos efeitos 
das inundações verificadas nos mencionados municípios 
no mês de dezembro de 1957. 

São as seguintes as medidas projetadas: 
I) moratória para tôdas as dívidas pelo prazo 

de 3 anos; 
II) reforma e aumento, sob a responsabilidade do 

Tesouro Nacional, dos empréstimos agrícolas, 
pecuários, industriais e comerciais, efetuados pelo 
Banco do Brasil S.A. até o dia 4 de dezembro de 1957. 

III) permuta ou substituição, a cargo da 
Comissão Executiva de Assistência aos 
Cafeicultores, dos cafés molhados, em virtude da 
ocorrência em aprêço; 

IV) redesconto, por intermédio da Carteira de 
Redescontos do Banco do Brasil S.A., dos títulos pro- 
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venientes das dívidas ou respectivas reformas, 
assumidas pelas pessoas a que se refere o projeto. 

As medidas preconizadas no projeto de lei em 
causa, em que pese ao alto objetivo a que visam a 
atingir, são daquelas que demandam rigorosa 
reflexão antes de serem convertidas em artigos de 
lei. 

Não nos cabe nem desejamos focalizar o 
importante aspecto da iniciativa das providências 
consubstanciadas nas linhas do projeto já apreciado 
pelo competente órgão desta Casa. 

Nossa ação se limita a tecer ligeiras 
considerações em tôrno das medidas prescritas. 

I – Moratória – Já temos uma apreciável 
experiência acumulada a respeito dêsse instrumento 
utilizado freqüentemente nas transações bancárias. 
Tal experiência, porém, tem nos demonstrado que em 
tôdas as oportunidades em que tal recurso bancário 
tem sido aplicado sem um estudo prévio adequado 
dos fatos, sem um levantamento seguro da situação a 
que se visa a amparar, as conseqüências são as mais 
negativas sem se falar nos efeitos perniciosos de tôda 
espécie, especialmente no que se refere às relações 
entre os bancos e seus mutuários e entre aquêles e 
os superiores órgãos de contrôle do sistema bancário 
do País. 

O cataclismo que atingiu os municípios 
fluminenses indicados no projeto talvez não justifique 
a amplitude das medidas pleiteadas. As entidades 
bancárias operantes na área descrita dispõem 
normalmente de remédios regulamentares 
perfeitamente ajustáveis aos anseios daqueles que 
tiveram suas atividades econômicas afetadas pelas 
instituições. Em regra, o Gerente local tem alçada 
que, pelo menos, atende às situações improteláveis 
até que a sua respectiva administração superior 
decida com maior amplitude; 

II – O mesmo ocorre com o  
instituto da reforma. Trata-se de 
 

mecanismo absolutamente normal na engrenagem 
bancária. Os próprios bancos têm o maior interêsse 
em promover a normalização das atividades 
econômicas nas lindes da jurisdição em que operam. 

Reforma, aumento dos empréstimos, cotas 
condicionantes da reforma são atos que não devem 
ser impostos por fôrças estranhas aos 
estabelecimentos de crédito. A presunção é de que 
todos êles operam à vista de um orçamento 
racionalmente elaborado e com os olhos voltados 
para os mapas de movimento geral reveladores da 
situação real dos seus negócios. 

III – Quanto à substituição imposta pelo item 
em exame nada temos a opor. É um problema que 
transcende, no fundamental, à esfera de nossa 
cogitação. 

IV – De plano, autorizar-se ao Banco do Brasil 
a conceder aos estabelecimentos bancários do setor 
em lide a redescontar os títulos provenientes de 
dívidas reguladas em lei, e, principalmente, das 
respectivas reformas, afigura-se-nos a adoção de 
medidas não cercadas das necessárias cautelas. Em 
primeiro lugar porque a atribuição de limites pela 
Carteira competente do Banco do Brasil para 
descontos de títulos de outros estabelecimentos 
bancários se processe à base de certos requisitos 
essenciais e tendo em vista as linhas de uma política 
de crédito que não deve distanciar-se das linhas 
fundamentais da política financeira do País. Os 
sinais controladores do trânsito da inflação devem 
ser observados: Nesse particular o projeto não se 
limita ao redesconto normal. Determina que os 
próprios títulos reformados sejam quais forem os 
prazos de vencimento sejam atendidos nos guichês 
do Banco do Brasil. 

Como se vê, em face do exposto, somos pela 
não aprovação do projeto em causa. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto 
com a emenda proposta na sessão anterior, com 
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parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 
Presidente, venho à tribuna justificar meu voto 
contrário ao projeto em discussão. Faço-o tocado de 
real constrangimento, decorrente não só do muito 
que prezo os dignos colegas e amigos particulares 
que assinaram a proposição, como, também, por ter 
ela em vista atender à situação especialíssima e 
difícil em que se encontram alguns agricultores do 
Estado do Rio de Janeiro. 

A consciência jurídica que me levou a assinar, 
vencido, o parecer da honrada Comissão de 
Constituição e Justiça, desta Casa, o qual opinava 
pela constitucionalidade do projeto, obriga-me a vir à 
tribuna justificar as razões por que, naquela 
oportunidade, votei pela inconstitucionalidade da 
proposição. O outro motivo, Sr. Presidente, é o 
interêsse na defesa do Erário nacional, tão abalado, 
tão combalido na hora presente, e que não pode, 
absolutamente, concorrer com liberalidades dessa e 
de outras naturezas, sem graves prejuízos para o 
interêsse público. 

Sr. Presidente, o projeto enuncia, desde logo, 
no seu art. 1º, a autorização ao Poder Executivo para 
providenciar, junto ao Banco do Brasil e na forma 
desta lei, assistência financeira às pessoas físicas e 
jurídicas, domiciliadas nos municípios que indica, do 
Estado do Rio, atingidos pelas inundações ocorridas 
na mencionada região, no mês de dezembro de 
1957. 

Registre-se a expressão contida no art. 1º, que 
autoriza o Poder Executivo a promover assistência 
financeira aos lavradores que sofreram as 
conseqüências das inundações. 

Ainda no art. 2º insiste o projeto: 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

“A assistência financeira a que se refere o art. 
1º, compreenderá, sob a responsabilidade do 
Tesouro Nacional, reformas ou aumentos de 
empréstimos agrícolas, pecuários, industriais ou 
comerciais, efetuados pelo Banco do Brasil”. 

Bastaria, Sr. Presidente, a leitura dessas duas 
disposições, para convencer o Senado de que nos 
encontramos diante de projeto de natureza 
puramente financeira e que, conseqüentemente, nos 
têrmos do art. 67, parágrafo .1º, da Constituição 
Federal, não pode ter origem nesta Casa, mas sim 
na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, foi baseado nessa disposição 
da Carta Magna que neguei aprovação, ao notável 
parecer da honrada Comissão de Constituição e 
justiça, que concluiu pela constitucionalidade do 
projeto. 

Note-se a infração do preceito constitucional à 
simples leitura dos artigos iniciais do projeto, que 
objetiva diretamente, matéria financeira, qual seja, na 
sua expressão, o auxílio financeiro àqueles que 
sofreram as conseqüências das inundações. Ainda 
mais: além de determinar a moratória para os que 
padecerem os efeitos daquela calamidade, além de 
determinar que, embora estejam êles sob a pressão 
de ação judiciária – que podem ser anteriores à 
calamidade, mesmo que conseqüentes de dívida 
fiscal – essas ações desaparecem e êles continuam 
a operar no Banco do Brasil, reformando seus títulos, 
obtendo maior empréstimo e dilação de prazo para 
seu pagamento. 

Sr. Presidente, nada disso, porém, teria 
importância não fôra a declaração, no art. 1º do 
projeto, de que a União assume a responsabilidade 
por essas transações. 

À parte a constitucionalidade da proposição 
que a honrada Comissão de Constituição e  
Justiça, por maioria de um voto, houve por 
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bem consagrar, encontramos a inconstitucionalidade 
de legislarmos determinando operações pelo Banco 
do Brasil, que é uma sociedade anônima, e não um 
departamento da União para o qual pudéssemos, 
livremente, ditar normas. Vamos, sim, estabelecer 
obrigações para uma sociedade anônima na qual, se 
uma parte do capital é formado pela contribuição da 
União, a outra é constituída por capitais de origem 
particular. 

Como podemos estabelecer a obrigatoriedade 
para que êsse Banco continue a emprestar capitais, 
suspenda o vencimento de títulos de prestamistas já 
insolventes ou insolváveis, fato êsse comprovado 
pela cobrança judicial? 

Ainda há mais, Sr. Presidente. Diante da 
exposição dêste projeto, chegamos à compreensão 
de que pelo menos grande parte dêsses devedores 
não poderá liquidar seu débito para com o Banco do 
Brasil. Apesar da moratória, da dilação do prazo de 
vencimento das dívidas, da suspensão das 
execuções em curso e do redesconto dos títulos, a 
sobrecarga da responsabilidade de indenizar o 
Banco do Brasil virá recair no já exaurido Tesouro 
Nacional. 

Sr. Presidente, ninguém mais do que eu 
lamenta, nesta hora, a situação que, para os 
agricultores fluminenses, criou a inundação; mas 
também, ninguém mais do que eu lastima o 
depauperamento do Erário, o qual impede o Estado 
de arcar com responsabilidades dessa natureza. 

Sei, Sr. Presidente, que na Câmara dos 
Deputados está em andamento projeto no sentido de 
que a União indenize prejuízos advindos das geadas 
do Paraná. Pergunto: será possível que o Govêrno 
Central assuma o compromisso de indenizar todos 
aquêles prejudicados pelas calamidades públicas? 

Se o recente desastre da Central  
exige a indenização das vítimas e  
herdeiros, por se tratar de acon- 
 

tecimento conseqüente à desorientação ou 
desordem na administração daquela linha férrea 
pertencente à União, o mesmo não ocorre em 
relação aos danos causados pelas intempéries, 
inundações e geadas. O caso do Nordeste, por 
exemplo, está amparado no preceito constitucional, 
por fôrça do qual, da renda da União, é retirada 
anualmente percentagem para atender à defesa 
permanente contra a sêca e, também, às 
calamidades transitórias, durante êsse período em 
que os flagelados têm de deixar a terra e procurar 
abrigo em outros Estados. 

Não há, porém, Sr. Presidente, qualquer 
preceito constitucional que estabeleça, para o 
Legislativo e o Executivo, a obrigação de 
indenizarem aquêles que sofrem prejuízos em 
conseqüência de calamidade pública. Casos 
fortuitos, também, de calamidade pública, são os 
incêndios, como o da Casa da Borracha e outros 
fenômenos semelhantes que se verificam no País. 
Não é admissível que, acompanhando a seqüência 
dêsses desastres, à União se obriga a indenização 
daqueles que sofreram prejuízos. 

Sr. Presidente, não desejo alongar-me sôbre o 
assunto. Deixei bem claro meu pensamento, 
manifestado perante a Comissão de Constituição e 
Justiça, de que o projeto é inconstitucional e infringe 
o § 1º do artigo 67 da Constituição, pois que, em 
face dêsse preceito, não podia ter origem nesta 
Casa, mas na Câmara dos Deputados. 

Deixo, também, acentuado, que não é 
admissível o Congresso legislar determinando gastos 
ou a forma de empréstimos pelas sociedades 
anônimas, nos moldes do Banco do Brasil. Os dignos 
relatores nas Comissões de Economia e de Finanças 
já focalizaram a inconveniência de legislarmos nesse 
sentido. O nobre Senador Lima Guimarães,  
pela douta Comissão de Finanças, mostrou  
a impossibilidade de se determinar que as car- 
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teiras do Banco do Brasil exercitem atos dessa 
natureza, em desatenção às normas traçadas nos 
respectivos regulamentos. 

O mesmo acontece com relação ao 
redesconto. 

Eis por que, Sr. Presidente, se, na primeira 
parte voto pela inconstitucionalidade do projeto, 
nesta, pela inconveniência. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 

o Senado acaba de ouvir a palavra, sempre brilhante 
e a que presto a maior consideração, do eminente 
colega Senador João Villasbôas, consagrado jurista. 

O SR JOÃO VILLASBÔAS: – Bondade de 
Vossa Excelência. 

O SR: ATTÍLIO VIVACQUA: – Ontem, tive 
ocasião de ler, perante esta Casa; o parecer adotado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, 
consagrando a tese da constitucionalidade do 
presente projeto. 

Voltarei ao assunto apenas para responder às 
objeções do ilustre opositor, meu caro colega 
representante do Estado de Mato Grosso. 

Tivemos o ensejo de fixar a parte doutrinária 
da presente questão, recordando os precedentes 
verificados nesta Casa, muitos acolhidos pela 
Câmara dos Deputados, em que se interpreta  
o art. 67, parágrafo 2º da Constituição, no sentido 
de que apenas não cabe ao Senado a iniciativa  
de leis quando essas leis forem exclusivamente, 
de caráter financeiro. Desde que a proposição, 
principal objetive assunto de competência 
cumulativa de ambas as Casas, – como  
seja, legislar sôbre saneamento, ensino, 
assistência, plano rodoviário, portos, riquezas do 
subsolo, águas, florestas, defesa permanente 
contra efeitos das inundações e sêcas (art. 5º, VII) 
enfim, a quase totalidade do elenco do artigo 
 

5º da Constituição Federal e artigo 65 – a matéria 
financeira ficará absorvida pelo objetivo principal do 
projeto. De outra forma, Sr. Presidente, teríamos que 
restringir a nossa competência, o que importaria 
cercear as prerrogativas do mandato popular a nós 
confiado. 

Os casos que citei, alguns dêles, já 
transformados em lei, inclusive pareceres que lograram 
o apoio do nobre Senador João Villasbôas, resultaram 
na fixação de jurisprudência parlamentar, através da 
qual se resguarda o direito de iniciativa do Senado. 

O nobre Senador João Villasbôas se 
impressionou com o texto ao art. 1º do projeto, que 
estende a assistência financeira às pessoas 
jurídicas-domiciliadas nos municípios fluminenses. 

Há um evidente equívoco por parte de S. Exa. 
A assistência financeira de que se trata, Sr. 
Presidente, é a bancária, prestada através de 
bancos, especificamente, do Banco do Brasil. Ela só 
tem caráter financeiro – como frisou, na Comissão de 
Constituição e Justiça, o ilustre colega, Senador 
Lima Guimarães em relação àquela entidade e não 
quanto à União. 

O eminente representante udenista levantou 
outra objeção ao projeto, considerando-o 
inconstitucional, sob o fundamento de que não 
poderia a União prestar esta assistência por 
intermédio do Banco do Brasil,.que é sociedade de 
economia mista, pois, isto afetaria os interêsses dos 
acionistas particulares. Esqueceu S. Exa. que êsse 
estabelecimento de crédito irá conceder as vantagens 
previstas na futura lei, sob a responsabilidade  
do Tesouro Nacional; de sorte que êsses interêsses e 
direitos estão resguardados. Onde não é orientação 
pròpriamente seguida nas leis concedendo 
financiamento aos lavradores de café do Paraná. O 
projeto representa pequeno auxílio a uma população 
laboriosa e, mais do que isso, dedicada a um 
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dos setores vitais da economia nacional – o da 
produção do café, artigo que nos fornece, hoje, cêrca 
de 70% das nossas divisas e cujos recursos 
sustentam ás necessidades, o progresso dêste País, 
suas finanças e Fôrças Armadas. 

Sr. Presidente, não é comparável uma 
assistência prestada a outra região que não tenha 
papel precípuo na vida econômica. O que se objetiva 
é justamente preservar êsse núcleo de atividade 
construtiva, reconstituindo-a a fim de que, na nossa 
difícil e penosa conjuntura, não cessem essas 
atividades produtivas, alcançadas por uma 
verdadeira catástrofe: 

Sr. Presidente, realmente não posso deixar de 
reconhecer a sinceridade de propósitos que anima 
os que impugnam a proposição, malgrado ter esta 
Casa aprovado, por unanimidade, e com os aplausos 
que não faltaram, auxílios vultosos sem – digo eu – 
as precauções que êsse projeto tomou criando órgão 
de verificação dos prejuízos e de fiscalização da 
execução da lei a ser votada. 

Bastaria relembrar para evidenciar a sua 
constitucionalidade, proposições e as diversas iniciativas 
do Senado, estabelecendo auxílios para fins idênticos, o 
que expus e demonstrei no parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça ontem lido perante o Plenário. 

Agora se argüi uma outra pretensa 
inconstitucionalidade, a de assistência bancária pela 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil, o 
que segundo essa alegação atingiria o direito dos 
acionistas. Mas, o art. 1º dispõe que os empréstimos 
a serem feitos por aquela Carteira seriam realizados 
sob a responsabilidade da União. 

Relembro mais uma vez ao Senado as leis de 
amparo aos cafeicultores do Paraná, as quais o 
digno autor do projeto, Senador Sá Tinoco, tomou 
como modêlo. 

Já são, Sr. Presidente, a esta hora, creio,  
três leis; duas, eu as tenho em mãos: a de nº 2.095, 
 

de 16 de novembro de 1953 e a de nº 2.627, de 27 
de dezembro de 1957. 

Rendendo homenagem de minha admiração 
ao Senador Alô Guimarães, confesso a minha 
estranheza quando o ilustre representante do 
Paraná, se opôs ao projeto, combatendo, 
precisamente, aquelas medidas que beneficiaram 
em larga escala, com o nosso irrestrito apoio, os 
cafeicultores paranaenses. Êles, sem dúvida, 
dispunham de maiores meios para resistirem às 
conseqüências do flagelo do que aquelas 
modestas vítimas a que se refere a proposição. 
Estão êles à beira da ruína, com os Oficiais de 
Justiça às portas para fazerem a penhora. Nas 
leis que mencionei há disposições idênticas à 
contida no art. 1º que permite a concessão de 
redescontos fora dos limites normais. Para que 
importância, no entanto Sr. Presidente? – Será o 
equivalente – digamos – a cinqüenta milhões de 
cruzeiros? que seria o máximo da despesa neste 
projeto. Não! O benefício que as citadas leis 
objetivam deve aproximar-se da cifra de um 
bilhão de cruzeiros. 

O nobre relator, assim como meus ilustres 
colegas Senadores Lima Guimarães e João 
Villasbôas, incorreram em grave êrro quando 
censuraram diretrizes e disposições do projeto que 
as leis vigentes, por êles aprovadas, consagram. 

Sr. Presidente, devo também pedir a atenção 
do Senado para as cautelas de que a proposição se 
cercou no tocante à verificação dos sinistros e dos 
prejuízos por êle ocasionados. Previram-se medidas 
até agora não adotadas nos projetos que tramitaram 
neste Plenário, sem qualquer reparo. Criou-se para 
êsse fim, conforme os §§ 1º e 2º do art. 3º,  
uma comissão composta de um representante do 
Ministro da Fazenda, um do Instituto Brasileiro do 
Café e um do Banco do Brasil, e os favores que o 
projeto concede. 
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Quais são elas, Sr. Presidente? Moratória, que 
os Juízes de boa formação jurídica e sociológica 
deveriam dar, independente da própria lei, invocando 
o princípio da fôrça maior. 

Pretendia-se uma moratória em moldes 
idênticos aos tantas vêzes concedidos. A Comissão 
de Constituição e Justiça, mandou eliminar o 
respectivo artigo. Entretanto, indisposição tão 
surpreendente recaiu sôbre providência 
rigorosamente constitucional. Entendi, todavia, quer 
a reforma das dívidas dos interessados, pela Carteira 
de Crédito Agrícola do Banco do Brasil dispensava 
moratória. Daí, a emenda de concessão, que 
passando a ser examinada, também, pelos nobres 
relatores das Comissões de Economia e de 
Finanças, traduziu-se nesse delenda projeto. 
Cumpre, data venia, ao invés de fulminá-lo, uma 
colaboração no sentido de aperfeiçoá-lo, ajustá-lo 
aos moldes que os dignos opositores professam, e 
que será a concessão de um auxílio financeiro. 

A Comissão de Constituição e Justiça, embora 
considerando constitucional a moratória – matéria de 
caráter econômico e não financeiro, decorrido da 
data do evento danoso – propôs emenda supressiva 
dessa disposição, tendo em vista o longo prazo e, 
também, o benefício da prorrogação que deveria ser 
concedida pela Carteira de Crédito Agrícola do 
Banco do Brasil, aos devedores em aprêço. 

A União, nos têrmos do projeto, fica 
autorizada, com o Banco do Brasil – a assistência 
financeira – medida facultativa. A Pretensão  
é insignificante, depois que as Casas do 
Congresso concederam não simplesmente 
moratórias aos pecuaristas, mas remissão de 
dívidas, que foram pagas pela União e isto, ao 
lado das leis que determinaram a concessão  
de auxílios pecuniários às populações castigadas 
por fenômenos climatéricos excepcionais. Ainda 
recentemente, o Senado votou um projeto da 
 

Câmara, visando a beneficiar prejudicados desta 
natureza no Estado do Rio Grande do Sul. A Lei nº 
2.768, de 1956, autoriza benefícios idênticos em 
relação aos Estados do Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Minas, Paraíba, que se junta às leis anteriores 
para a mesma finalidade. 

Sr. Presidente, medida legal colimada pelo 
projeto, torna-se indispensável, a fim de que a 
Carteira Agrícola do Banco do Brasil, subordinada a 
seu Regulamento, adote as mesmas normas que 
aplicou com relação ao financiamento para 
cafeicultores atingidos pela geada. Não resulta daí 
que êle possa fazer liberalidades, tornando letra 
morta as normas bancárias, não atingidas pelo 
projeto. 

Sr. Presidente, não desejo alongar-me sôbre 
a matéria; mas se assim procedo, é para esclarecer 
ao Senado, a fim de que desfaça a impressão que 
aqui se nota, de desconhecimento da trágica 
realidade, e perdoem-me, até certa indiferença. A 
calamidade cuja desgraça procuramos remediar, 
não despertou, o sensacionalismo da Imprensa, do 
Rádio e de Televisão. Foram vítimas esquecidas de 
um drama que é o drama dos desamparados 
produtores, os quais merecem igual, senão mais 
urgentes amparo, do que os cafeicultores do 
Paraná, que dispõem de outros meios econômicos 
para operações de crédito. 

Solicita-se no projeto muito pouco em face 
da desgraça que sofreu essa região do Estado do 
Rio, setor econômico onde, especialmente a 
cultura do café representa uma importante 
contribuição para o erário público e para a vida 
fluminense e finalmente para a vida do País. 
Nessa lei como nas demais não se cria um órgão 
controlador e fiscalizador para as verbas de 
auxílios, cuja aplicação ficou, sem qualquer reparo 
dos membros desta Casa, sujeita ao arbítrio do 
Govêrno Federal. 

 



– 617 – 
 

O que aqui se pede não é ajuda pecuniária, é 
reforma de títulos, prorrogação de prazo, na hora em 
que a mais tremenda, mais cruel, mais criminosa das 
agiotagens avassala o País. É quase nada que se 
pede para quem tanto concorre para a subsistência e 
o progresso do Brasil, Sr. Presidente! 

Sr. Presidente, na impugnação tão viva do 
nobre Senador João Villasbôas, declarou êste que 
não compete à União prestar tal assistência visada 
pelo projeto. Permito-me lembrar a S. Exa. que 
não só compete, mas deve prestá-la, porque isto é 
postulado constitucional. O art. 5º, § XIII da 
Constituição, estatui imperativamente caber à 
União organizar a defesa permanente contra os 
efeitos das sêcas, das endemias rurais e das 
inundações. 

É um postulado Constitucional de cujo 
cumprimento o Poder Executivo e Legislativo se 
descuraram no que concerne às inundações. 
Nem mesmo restará, como já assinalaram, a 
cobertura dos riscos, por seguros, eis que as 
companhias seguradoras não aceitam tais riscos. 
Ademais, não dispõem os lavradôres de serviço 
metereológico, ou de qualquer outro serviço 
público de prevenção, que os advirta do perigo do 
flagelo, ou os oriente nas horas aflitivas, nem tão 
pouco de qualquer serviço público destinado a 
assistir às últimas. 

Êste projeto tem o mesmo assento no citado 
art. 5º, XIII, que é o mesmo em que se funda o 
amparo aos flagelados pelas sêcas. 

Não se trata, portanto, de uma liberalidade, 
mas de iniciativa de lei que, por inexistência de 
diploma regulamentador daquele dispositivo, temos o 
dever de propor e fazer como uma reparação da falta 
em que incidimos de não têrmos legislado sôbre a 
aplicação dêsse preceito constitucional, no tocante 
aos efeitos das inundações. 

Sr. Presidente, pude sentir mais  
de perto, as conseqüências e re- 
 

percussão dêsse trágico evento por se ter êle 
ocorrido em Estado vizinho ao meu. Mais do que 
isso: o ilustre autor do projeto, o Senador Sá Tinoco, 
forneceu à apreciação da Casa, impressionante 
documentação, e o Banco do Brasil mandou 
proceder à perícia dos danos sofridos por essas 
populações. Assim, se porventura falhasse o órgão 
que o projeto cria, já teríamos todos êsses prejuízos 
consignados em forma até judiciária, o que não 
permitiria que se verificassem os abusos. 

Sr. Presidente, espero, pois, que a Casa, não só 
considere o projeto constitucional, zelando pelas 
prerrogativas da sua iniciativa, que não podemos mutilar 
pelas nossas próprias mãos, mas, também, aceite a 
proposição pela justiça social e econômica que 
representa, aprovando-a com a emenda que a 
Comissão de Constituição e Justiça propôs (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Tem a palavra o nobre Senador Sr. Lino de 

Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. 

Presidente, fato ocasional fêz-me testemunha da 
calamidade sôbre as populações da cidade de 
Itaperuna, região agrária de Campos, Cambuci, 
Miracema e Santo Antônio de Pádua. 

Pessoas de minha família ficaram, por alguns 
dias, retidas naquela zona, devido à 
impraticabilidade do trânsito nas estradas. Nessas 
condições, foi-me dada a triste oportunidade de 
verificar a extensão da tragédia. Como bem frisou o 
nobre Senador Attílio Vivacqua, não houve, no caso 
da tromba d’água naquela região, o noticiário de 
imprensa, como aconteceu em relação ao Nordeste. 

Respeitadas, porém, as proporções,  
numa como noutra região, foram pessoas  
do trabalho, famílias de operários, de  
lutadores, atingidas pela fatalidade, e o poder pú- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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blico não pode fugir de prestar assistência as 
vítimas. 

Quando regressei daquela zona, tive ensejo 
de conversar com o nobre Senador Sá Tinoco. 
Informou-me o ilustre colega que elaborava projeto, a 
fim de atender aos justos reclamos das pessoas 
prejudicadas no seu labor. 

A mim me pareceu, Sr. Presidente, à primeira 
vista, que o nobre representante da terra fluminense 
pretendia apresentar projeto de lei pelo qual, 
simplesmente, se concederiam meios financeiros, 
enfim, auxílio em dinheiro dos cofres públicos para 
cobrir as despesas ou prejuízos decorrentes daquela 
situação. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Como, aliás, 
tem feito o Congresso, numerosas vêzes. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Assim entendi, 
como bem frisa o nobre Senador Attílio Vivacqua, 
porque o Congresso tem aprovado inúmeros 
projetos de auxílio financeiro, em situações como 
esta. 

Recordo-me, por exemplo, da ajuda concedida 
a vários municípios do Rio Grande do Sul. 

A providência tem-se repetido, para o 
atendimento de outras regiões vítimas da mesma 
calamidade. 

Assim, parece-me muito razoável que a 
medida preconizada seja pura e simplesmente de 
amparo financeiro, isto é, auxílio monetário. 

Outra foi, todavia, a solução apresentada 
pelo nobre Senador Sá Tinoco. O projeto de lei, 
ora em discussão, objetiva atender às pessoas 
atingidas pela calamidade, por meio de moratória, 
ou seja, de entendimentos ou acordos com os 
credores para o pagamento em prazo mais 
amplo. 

Nessas condições, com o respeito que,  
sem dúvida, nos merece a palavra dos doutos  
em matéria de constitucionalidade, tenho para 
 

mim que o Banco do Brasil, na hipótese de não ser 
aprovada a proposição, deveria, através dos seus 
agentes, atender ao que ela tem em vista. 

Quanto ao meu voto, é favorável ao projeto, 
portanto, contrário aos pareceres dos eminentes 
relatores da Comissão de Finanças e da de 
Economia e ao ponto de vista defendido pelo 
eminente Senador João Villasbôas. 

No caso do Nordeste, além de aplicar os 
recursos orçamentários da ordem de um bilhão e 
quatrocentos milhões de cruzeiros, o Govêrno, 
louvando-se na opinião esposada pelo eminente 
Senador Novaes Filho, ampliou o auxílio, por meio de 
crédito extraordinário, de dois bilhões de cruzeiros. 

O SR. NOVAES FILHO: – Aliás, sugestão 
muito oportuna, do nobre colega, quando eu ocupava 
a tribuna do Senado sôbre o assunto. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente. O 
aparte de V. Exa. deu-me a oportunidade de lembrar 
ao Govêrno da República que a sugestão poderia ser 
atendida através de crédito extraordinário, com 
fundamento – se não me falha a memória – no 
parágrafo único do art. 75 da Constituição. 

Nessas condições, tratando-se de projeto com 
sentido humano porque visa a amparar os prejudicados 
pela tromba d’água – entenda agirei bem, votando 
favoràvelmente. No mesmo sentido, conceito o 
pronunciamento de meus colegas. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima 

Guimarães. 
O SR. LIMA. GUIMARÃES (*): –  

Sr. Presidente, Relator do parecer na  
Comissão de Finanças, contrário ao Projeto  
de Lei nº 1, de 1958, expus minuciosamente  
os motivos que levaram êsse órgão a 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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adotar meu parecer. Uma vez, porém, que o nobre 
Senador pelo Espírito Santo, meu querido mestre... 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Bondade de 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – ...em Direito 
Constitucional e mais os ramos do Direito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O nobre colega 
é muito modesto. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – ...Senador Attílio 
Vivacqua, invocou a constitucionalidade do projeto, 
com base na disposição da Constituição, que 
determina atenda o Govêrno aos casos de 
calamidade pública... 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? – (Assentimento do orador) – A 
Constituição manda que o Govêrno organize a 
defesa permanente contra os efeitos das sêcas e das 
inundações. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Meu caro Senador, 
apesar de a nossa Constituição contar quase doze anos, 
nenhum Govêrno se animou a regulamentar êsse 
dispositivo. O que temos feito, quando nossas 
circunstâncias, é votar créditos extraordinários, que 
atendam aos efeitos da calamidade. Eu estaria disposto, 
inclinado muito justamente, a aceitar a solicitação do 
projeto, se nêle se pleiteasse tão sòmente ajuda às 
vítimas da calamidade. A proposição, entretanto, chega 
até a contradizer-se. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 
um aparte ? – (Assentimento do orador) – Acredito 
que o eminente Senador Sá Tinoco não haja 
apresentado projeto de lei concedendo, pura e 
simplesmente, um auxílio. Se o fizesse, S. Exa. 
esbarraria também no impedimento de ordem 
constitucional. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O Senado não 
poderá ter iniciativa dessa natureza. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O Senado não 
pode ter iniciativa de leis de caráter financeiro. S. 
Exa., portanto, encontrou o caminho certo para o 
projeto. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O nobre 
Senador Sá Tinoco poderia recorrer a um Deputado 
Federal pelo Estado do Rio, para a iniciativa do 
projeto. Chegado ao Senado, votaríamos 
prazeirosamente a seu favor. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sôbre a  
iniciativa do Senado, o nobre Senador Attílio 
Vivacqua tem feito restrições não só no Plenário 
como no seio da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Realmente; Com 
relação aos casos não principais, apenas acessórios. 
É a tese defendida pelo nobre Senador Attílio 
Vivacqua. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: - Apoiada pela 
autoridade de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Perfeitamente. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O Senador Sá 

Tinoco apresentou o projeto, que subscrevi; e não 
solicitou auxílio pecuniário, na forma das iniciativas 
originárias do Senado; porque teve em vista não o 
aspecto constitucional – no tocante a êsse auxílio 
mas o tornar a proposição o menos onerosa possível 
para o Tesouro Nacional. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Percebi 
perfeitamente a intenção do autor do projeto. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sua 
Excelência teve em vista tão só facilitar 
empréstimos a essa gente na hora em que não 
podem recorrer a agiotas, porque êstes 
geralmente exterminam o pobre devedor. 
Objetivou fazê-lo através do Banco do Brasil,  
com a responsabilidade da União. Êsse estabele- 
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cimento de crédito, sabem Vossas .Excelências, não 
será obrigado á conceder os empréstimos, sòmente 
porque a lei o determina. Não ficará excluída a 
prerrogativa da aplicação do seu Regulamento 
Interno: Pode, amanhã, decidir, apesar da lei, não 
efetuar tais transações. Daí a responsabilidade da 
União, conforme se dispôs nas leis referentes a 
financiamentos aos cafeicultores do Paraná, 
atingidos pela geada; no caso, essa 
responsabilidade seria talvez de cinqüenta milhões 
de cruzeiros, quando, no tocante ao Paraná, se 
elevou a cifras vultosíssimas. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., que vem ilustrar meu discurso 
com informes muito seguros. 

Tenho a justificar minha atitude o seguinte: 
determina o projeto que as pessoas jurídicas ou 
físicas, domiciliadas nos municípios atingidos pelas 
inundações de dezembro de 1957, as cidades 
fluminenses de Campos, Itaperuna, Cambuci, Santo 
Antônio de Pádua e Miracema, recebam a 
assistência financeira a que se refere o seu artigo 1º, 
a qual compreenderá, sob a responsabilidade do 
Tesouro Nacional, reforma e aumento de 
empréstimos agrícolas, pecuários, industriais e 
comerciais, efetuados pelo Banco do Brasil, até o dia 
4 de dezembro de 1957. 

A primeira dúvida que me assalta é saber qual 
autoridade vai verificar quem são as pessoas 
jurídicas e físicas atingidas pela calamidade. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pode haver, 
nesse caso, más interpretações. Não se sabe quem 
nos vai afirmar que o indivíduo a ou b foi  atingido 
pela calamidade. Ouço, agora, Vossa Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: –  
Peço a V. Exa. para ler o dispositivo 
 

do projeto, pelo qual se cria comissão, integrada por 
um delegado do IBC e outro, creio eu, do Banco do 
Brasil. Além disso, conforme afirmei, baseado em 
informações de fontes autorizadas, do próprio 
Departamento do IBC, êsses prejuízos já foram 
objeto de perícia. O Banco do Brasil, que também é 
credor, a esta hora, já avaliou todos os prejuízos. A 
proposição em foco é a única que cuida da 
instituição de uma Comissão dessa natureza; as 
outras, a que V. Exa. se referiu, não cogitaram dessa 
medida. O auxílio ficou exclusivamente à 
discriminação do Govêrno. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Há ainda a 
considerar, nobre Senador, que o projeto pleiteia a 
Suspensão das dívidas pelo prazo de três anos, a  
contar da data da publicação da lei. Se  
concedermos essa moratória aos devedores, por 
que, uma vez que estarão sob êsse regime, vamos, 
sob a responsabilidade do Tesouro Nacional avalizar 
títulos para serem reformados, se já estão com a 
anistia de três anos? Não há vantagem 
absolutamente nenhuma, em, depois de 
concedermos a moratória, darmos títulos de 
responsabilidade do Tesouro para pagamento da 
dívida. 

O Autor do projeto entende que dentro de três 
anos os devedores estarão em condições de saldar 
seus compromissos. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O nobre 

colega esqueceu que o projeto cuida primeiro dos 
débitos dessas pessoas com o Banco do Brasil e 
depois dos débitos com terceiros. Devo lembrar que 
a Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio 
de V. Exa., adotou emenda suprimindo a parte da 
moratória que podemos, assim, considerar de la- 
  



– 621 – 
 
do. Solicitaria então do nobre colega  
que colaborasse no projeto mantendo essa 
emenda. 

O SR. LIMA GUIMARÂES: – Realmente, fiz 
restrições ao dar meu voto na Comissão de 
Constituição e Justiça, mas a emenda não foi 
apresentada. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Foi 
apresentada, V. Exa. poderá verificar no processo 
que está na Mesa. Talvez porque dela não tomou 
conhecimento, haja proferido parecer contrário à 
proposição. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Do avulso não 
consta qualquer emenda, razão pela qual não pude 
dela tomar conhecimento. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Posso 
asseverar a V. Exa. que foi apresentada.  
Fui autor do parecer e justifiquei essa  
emenda, considerando inconstitucional a 
moratória. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Mesmo  
com a emenda, não podemos fugir a  
êsse aspecto: da reforma dos empréstimos  
em prazo nunca inferior a três anos, de  
acôrdo com a capacidade econômica do  
devedor. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A parte da 
moratória é objeto de supressão pela emenda 
apresentada. O benefício do projeto fica limitado 
ao Banco do Brasil, isso porque a moratória iria 
atingir bancos particulares e seria restrita a uma 
zona. Eu próprio julguei conveniente não admitir 
medida dessa natureza pois atingiria muita vez 
créditos que se relacionavam com devedores 
vítimas dessa catástrofe. Argumentando com a 
razão da conveniência, sistemática e jurídica, 
propus à Comissão de Constituição e Justiça a 
supressão do artigo que se refere à moratória. 
Vejo que V. Exa. não tinha fixado sua atenção 
nesse ponto. Creio, já agora, dará apoio à 
emenda. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não há dúvida; 
estou de acôrdo com a supressão da moratória, 
desde que o Tesouro Nacional não se arrisca à 
responsabilidade de avalizar os títulos. Seria 
preferível, como medida puramente constitucional, se 
desse pura e simplesmente auxílio para atender às 
necessidades da calamidade pública. 

Eis a razão, Sr. Presidente, por que dei parecer 
contrário e votarei contra o projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Tem a palavra o Sr. Senador Kerginaldo 

Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*): – Sr. 

Presidente, estamos em face de projeto de lei 
meramente autorizativo. 

Não há, portanto, trica frontal com o dispositivo 
da Constituição Federal. Dá-se ao Poder Executivo 
autorização para providenciar junto ao Banco do 
Brasil sôbre a assistência financeira a pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas em determinados 
Municípios e atingidas pelos efeitos das inundações 
verificadas nos mencionados Municípios, no mês de 
dezembro de 1957. 

Além de se tratar, como se verifica, de lei a 
vingar em caráter meramente autorizativo, o art. 2º 
do projeto declara que: 

"A assistência financeira a que se refere o art. 
1º, compreenderá, sob a responsabilidade do 
Tesouro Nacional, reforma e aumento de 
empréstimos agrícolas, pecuniários, industriais e 
comerciais, efetuados pelo mesmo Banco até o dia 4 
de dezembro de 1957". 

Sr. Presidente, não vejo como a discussão 
sôbre o que abrange o art. 2º, tenha razão  
de maior monta, e não vejo, porque êle  
compreende justamente a assistência que poderá 
ser dada pelo Poder Executivo, se assim o  
julgue conveniente, a empréstimos agrícolas, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 622 – 
 
pecuários, industriais e comerciais ocorridos, 
entretanto, até a data dos acontecimentos 
lamentáveis que o projeto pretende obviar. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Precisamente.  
V. Exa. fixa o objetivo da lei com absoluta  
precisão. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado ao aparte do nobre Senador Attílio 
Vivacqua. 

Sr. Presidente, encarada a matéria com a 
clareza a que alude o ilustre representante do 
Espírito Santo, não comporta as restrições opostas 
pelo honrado Senador Lima Guimarães, pertencente 
à douta Comissão de Finanças. Investe, porém, S. 
Exa., talvez porque não esmiudou, 
convenientemente, o projeto de lei, contra o disposto 
no art. 3º, que declara: 

"Sem prejuízo do disposto nos artigos 1º e 2º, 
fica suspensa, pelo prazo de três anos, a contar da 
data da publicação desta lei, a exigibilidade das 
dívidas de qualquer natureza, ajuizadas ou não, 
inclusive fiscais, das pessoas físicas ou jurídicas, de 
que trata o art. 1º". 

Quís S. Exa. ver uma certa incoerência, senão 
contradição, entre o texto dêsse artigo e o dos 
antecedentes. 

Nada obstante, parece-me não ter razão o 
digno representante de Minas Gerais. 

Ademais, o direito de criar essas moratórias é 
irrecusável como iniciativa, tanto da Câmara dos 
Deputados como do Senado Federal. 

O projeto, além de não vulnerar a 
Constituição, estabelece que as vítimas dessa 
calamidade sejam pessoas jurídicas ou físicas,  
terão um prazo, que se prefixa, dentro do qual  
não serão atingidas por qualquer procedimento  
de natureza judicial: execuções ou quaisquer  
outras modalidades de atendimento legal dos 
credores. 

Ainda aí, Sr. Presidente, compreendo, pelas 
circunstâncias que cercam os objetivos da 
proposição, não haver demasia no propósito; a não 
ser que neguemos o fato, e, então, deveríamos 
rejeitar a proposição, integralmente. Mas se, com 
efeito, não se contesta e se reconhece que êsses 
municípios foram feridos por evento danosíssimo, 
outro recurso não existe, nem remédio, que não o de 
se amparar com medida legal, dessa natureza, 
àqueles que se viram infelicitados econômicamente. 

O art. 4º, entretanto, compagina modalidade 
diversa, mas dentro dos mesmos cânones, no que se 
relaciona, porém, com a assistência aos 
cafeicultores, e autoriza operação perfeitamente 
possível, – permuta ou substituição, por cafés de tipo 
não inferior a 7, dos cafés molhados, em virtude das 
referidas enchentes, armazenados nos municípios já 
indicados. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Essa 
providência foi adotada com relação a Santos, 
quando se verificou, também, uma grande 
inundação, que atingiu os cafés armazenados em 
Santos, não mais pertencentes aos produtores, mas 
aos próprios exportadores. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
subsídio que me traz como precedente o nobre 
Senador Attílio Vivacqua, dá mão forte às pálidas 
razões que estou aduzindo e, de certa maneira, 
desde que encaramos o caso objetivamente, não 
vemos por que tratá-lo com aspereza, visto que a 
matéria é, com efeito, a mais razoável possível. 
Assim, essa substituição far-se-á com muito mais 
vantagem para o que se contém no projeto, que é 
uma espécie de transação, dentro da qual operará o 
Govêrno Federal. 
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Há outras providências correlatas com o 
projeto, mas sem a contextura básica daquelas a que 
acabei de referir-me. São complementares ou 
acessórias, inteiramente adequadas e 
compreensíveis, formando, portanto, contexto que se 
recomenda à aprovação do Senado. 

Como dizia há pouco, ou admitimos o fato, isto 
é, que as enchentes causaram danos que trouxeram 
ruína aos lavradores, ou negamos o acontecimento. 
Assim, só uma atitude nos caberia: a de aceitar ou 
rejeitar o projeto. Quando, no entanto, não se 
contesta, como é o caso, a nós só nos cabe 
esmerilhar o assunto, verificar-lhe os inconvenientes, 
emendá-lo e apresentá-lo afinal como deve 
converter-se em lei. 

Trago, portanto, minha aprovação ao  
projeto, porque não o reputo inconstitucional na  
sua forma meramente autorizativa; trago, ainda, 
minha aprovação ao projeto, porque creio que 
contém remédio para atalhar prejuízos graves 
causados à lavoura fluminense; trago, ademais, 
minha solidariedade, porque, como nordestino,  
tenho encontrado, nas ocasiões de sofrimento  
do meu povo, o amparo e a simpatia dos 
parlamentares que têm assento nesta Casa,  
sejam êles do Sul, ou do Centro, o que demonstra 
existir espírito de compreensão dentro dos ideais  
de unidade que robustece, cada vez mais, a 
Federação. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – As povoações 
fluminenses atingidas pela catástrofe saberão fixar o 
gesto de solidariedade de V. Exa. ao lado da 
autoridade jurídica que trouxe na sustentação da 
constitucionalidade, que considero irrecusável, da 
iniciativa do Senado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

Aqui, fica, portanto, Sr. Presidente, de 
manifesto, o ponto de vista da Bancada do meu 
Partido. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Tem a palavra o nobre Senador Alô Guimarães. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES (*): – Sr. Presidente, 

volto à tribuna para estabelecer alguns reparos à 
citação feita pelo nobre Representante do Espírito 
Santo, meu prezado amigo, Senador Attílio 
Vivacqua, referentemente à participação que devera 
ter tido no encaminhamento da votação da lei que 
favoreceu os cafeicultores nacionais. 

Antes, entretanto, desejo manifestar, com tôda 
sinceridade, o aprêço e a simpatia que tenho pelo 
Senador Attílio Vivacqua, e sobretudo pelas causas 
que tem abraçado nesta Casa, S. Exa. sempre agiu 
com notável espírito público e a preocupação de 
servir à Nação e ao povo brasileiro. Tôda vez que S. 
Exa. aqui se pronuncia, eu o ouço com a admiração 
e o respeito que deve merecer um Senador da sua 
envergadura. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito obrigado. 
As palavras de Vossa Excelência, são as mais 
generosas, sobretudo partindo do nobre colega, 
homem dos mais ilustres e que também merece o 
meu mais alto aprêço e sincera admiração. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Obrigado a V. Exa. 
Sr. Presidente, o nobre Senador Attílio 

Vivacqua, entretanto, na sua exposição, cometeu 
uma injustiça com relação ao meu possível 
pronunciamento sôbre a lei que favoreceu os 
cafeicultores nacionais. A geada que atingiu a zona 
sul do País ocorreu em 1953, e repetiu-se em 1955. 
A lei oriunda da Câmara dos Deputados foi aprova- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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da antes da minha modesta participação nos 
trabalhos desta Casa. Se foram protegidos pelo 
pronunciamento dessa lei os mesmos cafeicultores 
ou os novos, atingidos pela geada de 1955, isso se 
deu por extensão dos mesmos dispositivos da lei 
anterior. Assim, minha participação na apreciação 
dessa proposição foi, realmente, nenhuma. Devo, 
entretanto, esclarecer que, realmente, no ano 
passado, na Comissão de Economia, dei parecer 
favorável a projeto do eminente Senador Othon 
Mäder, não por lei que estendesse favores aos 
cafeicultores, mas por nova modalidade de extensão 
de compromissos a essa mesma lei, de tal sorte que 
a cobrança, pelo Banco do Brasil, dos débitos dos 
cafeicultores não terminasse em 1958, mas em 
1959. 

Esclareço, ainda, que as vantagens desta 
inovação do projeto não serão aproveitadas pelos 
cafeicultores, porque a demora de sua aprovação fêz 
com que a venda desta safra obrigasse o 
recolhimento ao Banco, das importâncias pela quase 
totalidade dos beneficiários da futura lei. 

Ocorre ainda que a lei protetora do agricultor 
do café não foi específica para o Estado do Paraná, 
mas abrange todos os cafeicultores nacionais, cujas 
lavouras foram destruídas, total ou parcialmente, 
pelas geadas de 1953 e 1955. 

Devo prestar, ainda, um esclarecimento, 
mantendo meu voto contrário à presente proposição. 

O auxílio aos cafeicultores foi feito, na lei 
anterior, em modalidades diferentes, antes do mais, 
porque o Govêrno segue política econômico-
financeira de proteção do café. Assim, pela referida 
lei, sòmente ficaram resguardados os interêsses 
imediatos dos agricultores do café. 

No caso presente porém, o projeto estende 
vantagens não apenas aos agricultores, mas aos 
industriais, comerciantes e pecuaristas. 

Estaria, Sr. Presidente, de acôrdo  
com lei que estabelecesse bene- 
 

fícios ou instituísse auxílio, mas sou contra tôdas 
quantas reconheçam direitos adquiridos a quem quer 
que seja. 

Não é possível que a Nação continue a sofrer 
os ônus dêsses direitos adquiridos. 

Temos de reformar nossos princípios, e o 
Senado e a Câmara dos Deputados hão de 
compreender que já é tempo de instituirmos  
nova fórmula para que a Nação sobreviva, porque  
já não pode mais suportar gravames pesados a  
que, no sentido genérico, chamamos "direitos 
adquiridos". 

Dei parecer contrário ao projeto que concede 
novas vantagens aos pecuaristas, já tão beneficiados 
por leis anteriores, e continuarei contra tôda e 
qualquer proposição dessa natureza. 

É o meu pensamento, Sr. Presidente. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Mais nenhum Senador 
pedindo a palavra, encerro a discussão. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador João Villasbôas, para explicação 
pessoal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente, recebi da 
Associação Brasileira de Assistentes Sociais o 
seguinte ofício que peço permissão à Casa para ler: 

"Exmo. Sr. Senador. 
A Associação Brasileira de Assistentes  

Sociais pela sua Diretoria Nacional e doze  
Secções Regionais e a Associação Profissional de 
Assistentes Sociais do Rio de Janeiro têm a subida 
honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia da 
mensagem que, nesta data, enviaram ao 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juscelino Kubi- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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tschek de Oliveira, digníssimo Presidente da 
República, agradecendo a Sua Excelência a 
promulgação da Lei nº 3.252, de 27 de agôsto de 
1957 que oficializou a profissão dos Assistentes 
Sociais no Brasil. 

Esta regulamentação virá atender às ardentes 
aspirações da classe dos Assistentes Sociais e 
propiciará melhor aproveitamento aos profissionais no 
vasto campo de realizações sociais do Govêrno atual. 

Formulando os melhores agradecimentos pela 
acolhida que V. Exa. dispensar a esta nossa 
pretensão, reafirmando-a junto a S. Exa. Dr. Juscelino 
Kubitschek, subscrevemo-nos com respeito, aprêço e 
consideração. – Haiitil Prado, Presidente da Diretoria 
Nacional da A.B.A.S. – Neide Lobato Santos, 
Presidente da A.B.A.S do Rio de Janeiro". 

O Memorial é o seguinte: 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira 
Digníssimo Presidente da República 
Capital Federal 
Saudações Atenciosas, 
A Associação Brasileira de Assistentes 

Sociais, pela sua Diretoria Nacional e doze Seções 
Regionais e a Associação Profissional de Assistentes 
Sociais do Rio de Janeiro, ao ensejo do transcurso 
de mais um aniversário da Inciclica Rerum 
Novarum, 15 de maio corrente, data essa que no 
Brasil também se comemora como o "Dia do 
Assistente Social", vêm à presença de Vossa 
Excelência agradecer a recente promulgação da Lei 
nº 3.252 que veio dar o "status" legal à profissão de 
assistente social em nosso País. 

Nesta oportunidade, animam-se as  
supras mencionadas entidades a externar  
o seu natural empenho de ver 
 

melhor integrados aos esforços do Govêrno de V. 
Exa. postos na consecução de elevadas metas de 
prosperidade para o Brasil, os conhecimentos, a 
experiência e o patriotismo com que podem cooperar 
os assistentes sociais. 

Nos tempos que correm, já está bem 
definido que a contribuição do assistente social 
não deve ser ocasional e restrita a determinados 
grupos ou casos de desajustes do homem na 
sociedade. Essa contribuição deve acompanhar de 
perto as transformações políticas, científicas, 
tecnológicas e econômico-financeiras que se 
processam na sociedade, a fim de, 
sistemàticamente, serem reduzidos os efeitos 
eventualmente prejudiciais que tais 
transformações possam provocar sôbre os 
elementos não receptivos ou não preparados da 
coletividade e obtida a contribuição de pesquisas, 
estudos e sugestões para se corrigirem injustiças 
que naturalmente se criam no processo executivo, 
redimindo assim a própria sociedade por tais 
desajustes e recuperando para esta valores 
humanos que a desassistência pode levar a viver 
marginalmente ou a constituir verdadeiros quistos 
no organismo social. 

As contribuições da ciência e da tecnologia 
modernas no mundo dos negócios determinaram 
transformações nas condições de vida que não 
interessam apenas à sociedade teòricamente 
considerada, mas atingem parcelas consideráveis da 
coletividade, verdadeiras massas humanas de uma 
só vez. Atentos ao mérito dessas contribuições para 
o fortalecimento e o progresso das nações, os 
Estados modernos estimulam-nas e delas se 
socorrem amiúde. Por isso mesmo, enquanto os 
Governos lutam patriòticamente com os olhos 
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postos no engrandecimento da Pátria, necessário 
é que atentos também estejam às repercussões 
sociais das ocorrências que acompanham, 
porventura, e às vêzes presidem, a fim  
de amparar aquelas massas humanas  
atingidas tanto psicológica, como moral e 
materialmente. 

Vossa Excelência, com a clarividência e 
descortino que possui, bem compreendeu o 
significado da cooperação do assistente social e  
daí certamente a simpatia com que acolheu o  
projeto da estruturação da profissão do assistente 
social e o transformou em lei. Aguardam,  
agora, as infra assinadas, que V. Exa., com  
a possível brevidade, regulamente o novo  
diploma legal e considere nos vastos e relevantes 
planos do Govêrno a cooperação que pode  
e deve ser prestada pela nova classe de 
profissionais. 

Reiterando os agradecimentos dos assistentes 
sociais, subscrevem-se com todo o aprêço e 
consideração. 

De Vossa Excelência Adms. Atts. – Haiitil 
Prado, Presidente da Diretoria Nacional da A.B.A.S. 
– Neide Lobato Santos, Presidente da A.P.A.S. do 
Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa verifica  
faltar quorum para prosseguimento dos trabalhos. 
(Pausa). 

Lembro aos Srs. Senadores que hoje, à 
noite, haverá reunião do Congresso para 
apreciação do veto oposto pelo Sr. Presidente  
da República ao Projeto de Lei número 1.966,  
de 1956, na Câmara dos Deputados, e  
nº 194, de 1957, no Senado Federal, que cria o 
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras 
providências. 

Sendo evidente a falta de número no Plenário 
para continuação dos trabalhos, vou encerrar a 
Sessão. Designo para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado, nº 1, de 1958, que dispõe sôbre a moratória 
e outras medidas de assistência às vítimas de 
inundações verificadas em diversos Municípios 
fluminenses (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 149, de 1958, do Senhor Attílio 
Vivacqua e outros Senhores Senadores, aprovado 
na sessão de 13 do mês em curso), tendo pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça; de 
Economia; e de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo, nº 21, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados, que determina o registro do contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e José 
Ferreira Batista e sua mulher, para financiamento de 
obras destinadas à irrigação de terras de sua 
propriedade, situadas no Município de Glória, no 
Estado da Bahia, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 130 e 131, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado, nº 47, de 1956, que altera as Leis ns. 1.316, 
de 20-1-51 (Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares), 2.283, de 20-8-54, e 2.710, de 19-1-56, tendo 
Pareceres sob ns. 114 a 116, de 1958, das Comissões 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
Segurança Nacional e de Finanças, pela rejeição. 

4 – Discussão única da emenda da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado, nº 4,  
de 1957, que denomina Escola Técnica Coriolano  
de Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa, 
tendo Pareceres sob ns. 132 e 133, de 1958, 
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das Comissões de Constituição e Justiça, favorável 
com a emenda de redação que oferece; e de 
Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda 
de redação da Comissão de Constituição e Justiça. 

5 – Primeira discussão do Projeto de Lei  
do Senado, nº 12, de 1957, que dispõe sôbre  
os registros de diploma expedidos por 
estabelecimentos de Ensino Superior, ten- 
 

do Pareceres, sob ns. 134 e 135, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável, com 
a emenda que oferece; e de Educação e Cultura 
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 42 

minutos. 
 



42ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA .3ª  LEGISLATURA, EM. 21 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 48 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Segundo 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário dá conta 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 

Da Câmara dos Deputados, ns. 525, 552 e 
554, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 80, DE 1958 

 
(Nº 1.039-C, de 1956, na Câmara dos  

Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o cré- 
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dito especial de Cruzeiros 30.400.000,00 para 
atender a despesas com a criação de funções de 
extranumerário tarefeiro no Departamento dos 
Correios e Telégrafos; e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 30.400.000,00 (trinta milhões e 
quatrocentos mil cruzeiros) para atender às 
despesas com a criação de funções de 
extranumerário tarefeiro no Departamento dos  
Correios e Telégrafos. 

Art. 2º Os antigos empregados do Serviço 
Hollerith S.A. e posteriormente, dos Serviços 
Técnicos Orgamec, atualmente em exercício no 
Departamento dos Correios e Telégrafos e que por 
fôrça do término do contrato de locação de serviços 
entre a União e as mesmas emprêsas ficaram como 
empregados, pagos à conta de dotações globais, 
fundo especial ou recursos próprios do mencionado 
Departamento, passam à condição de 
extranumerários mensalistas, em funções para êsse 
fim criadas por ato do Poder Executivo. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 81, DE 1958 

 
(Nº 4.760-B – 1954, na Câmara dos Deputados) 

 
Considera como ocorrida em serviço a morte 

do Major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz, 
para os fins de pensão, montepio, meios sôldo e 
mais vantagens estabelecidas no Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Para os fins de pensão, montepio, meio 

sôldo e mais vantagens estabelecidas no Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares é 
considerada como se ocorresse em serviço a morte 
do Major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz. 

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

Ás Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 82, DE 1958 
 

(Nº 2.425-D, de 1952, na Câmara dos Deputados) 
 
Restabelece a Polícia Militar do Território do 

Acre, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Guarda Territorial existente no 

Território do Acre, por fôrça do Decreto-lei nº 7.360, 
de 6 de março de 1945, volta à sua antiga situação  
e denominação de Policia Militar do Território do 
Acre. 

Art. 2º A transformação, de que trata o art. 1º, 
processar-se à de conformidade com o quadro 
anexo, sem alimento de despesa. 

Art. 3º Deverá, obrigatòriamente, ser 
aproveitado todo o pessoal da Guarda Territorial que 
desejar fazer parte da Polícia Militar, sem prejuízo 
dos seus vencimentos, observando-se entre as duas 
Corporações a correspondência estabelecida no 
quadro a que se refere o artigo anterior. 

Parágrafo único. Na Polícia Militar do Território 
do Acre prevalecerão os direitos e vantagens 
relacionados com a passagem do pessoal da antiga 
Polícia para a Guarda Territorial, bem como desta úl- 
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tima para a Polícia, no que diga respeito a cargos, 
postos, funções e promoções. 

Art. 4º São extensivas à Polícia Militar do 
Território do Acre, as leis e regulamentos em vigor 
na Polícia Militar do Distrito Federal. 

Art. 5º A Administração do Território 
organizará, dentro do quadro do pessoal da Polícia 
Militar, uma seção de Bombeiros. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
QUADRO A QUE SE REFEREM OS ARTS. 2º E 3º DESTA LEI 

 

Nº 

 
Funções na Guarda 

Territorial 
 

Nº Postos e Funções na Polícia Militar 

     
1 Comandante............... 1 Tenente-Coronel .......... Comandante. 
1 Sub-Comandante....... 1 Major ............................ Sub-Comandante. 
1 Chefe Secretaria........ 1 Major ............................ Fiscal Administrativo. 
4 Assistentes ................ 4 Capitães ...................... Comandantes de Companhias. 
9 Ajudantes 1ª Cls. ....... 9 1os Tenentes ................ 

 
4 Subalternos de Secretário, 1 

Aprovisionador, 1 Ajudante de ordens da 
Governadoria, 1 Almoxarife e 1 Pagador. 

11 Ajudantes 2ª Cls. ....... 11 2os Tenentes ................ 8 Subalternos de Cias., 1 do Material 
Bélico, 1 Mestre da Banda de Música e 
1 Dentista. 

5 Ajudantes 3ª Cls. ....... 5 Sub-Tenentes .............. 4 R. Classificados nas Cias.e 1 Gerente 
do A.R. 

3 Datilógrafos ............... 3 1os Sargentos ............... – 
3 Auxiliares de Escrita .. 3 1os Sargentos ............... – 

12 Chefes de Guarda de 
1ª Classe ................... 

12 2os Sargentos ............... – 

24 Chefes de Guarda de 
2ª Classe ................... 

24 3os Sargentos ...............  

1 Contra Mestre da 
Banda de Música ...... 

1 1º Sargento .................. – 

11 Músicos de 1ª Classe  11 1os Sargentos ............... – 
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(Continuação) 
 

 
 

Nº 

 
Funções 

na Guarda 
Territorial 

 

 
 

Nº 

 
 

Postos e Funções na Polícia Militar 

     
10 Músicos de 2ª 

Classe...................... 
 

10 
 
2os Sargentos................... 

 
– 

10 Músicos de 3ª 
Classe...................... 

 
10 

 
3os Sargentos................... 

 
– 

6 Músicos de 4ª 
Classe...................... 

 
6 

 
Cabos.............................. 

 
– 

48 Guardas de 1ª 
Classe...................... 

 
48 

 
Cabos ............................. 

 
– 

96 Guardas de 2ª 
Classe...................... 

 
96 

 
Soldados engajados........ 

 
– 

270 Guardas de 3ª 
Classe...................... 

 
270 

 
Soldados não engajados. 

 
– 

1 Chefe do Serviço de 
Saúde....................... 

 
1 

 
Capitão............................ 

 
Médico. 

1 Chefe da Guarda de 
2ª Classe.................. 

 
1 

 
3º Sargento...................... 

 
Enfermeiro. 

9 Enfermeiros.............. 9 Cabos.............................. Enfermeiros. 
     

 
Às Comissões de Segurança Nacional e de Finanças. 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda, números 152 e 

154, nos seguintes têrmos: 
Aviso nº 152 – 8-5-58: 
Senhor 1º Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que 

êste Ministério está envidando esforços no sentido 
de serem ultimados os esclarecimentos a que se 
refere o Requerimento número 57, de 1958, da 
autoria do Sr. Senador Lima Teixeira, para imediato 
encaminhamento a essa Casa do Congresso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmim. 

Ao requerente: 
Aviso nº 154 – 8-5-58: 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que 

êste Ministério está envidando esforços no sentido 
de serem ultimados os esclarecimentos a que se 
refere o Requerimento número 71 de 1958, da 
autoria do Senhor Senador Lino de Mattos, para 
imediato encaminhamento a essa Casa do 
Congresso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmim. 
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Ao requerente: 
 

PARECER Nº 153, DE 1958 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado 

número 38 de 1957. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei nº 38, de 1957, originário do 
Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 20 de maio de 1958. 
– Sebastião Archer, Presidente em exercício. – 
Públio de Mello, Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 153 DE 1958 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 

38, de 1957, que modifica dispositivos da legislação 
referente ao direito à pensão pela viúva de militar. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Não perde a pensão correspondente ao 

montepio e ao meio sôldo a viúva do militar que 
contrair novas núpcias seja com militar, seja com 
civil. 

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

 
PARECERES NS. 154 E 155 DE 1958 

Nº 154, DE 1958 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1958, que altera 
a redação da Lei 3.346, de 17 de dezembro de 1957. 

 
Relator: Sr. João Villasbôas. 

O Projeto do eminente Senador Daniel 
Krieger nº 8, de 1958, visa a modificar a  
redação do número 7 do art. 9º do Decreto-lei nº 
6.259, de 10 de fevereiro de 1944 a êste 
acrescido pela Lei nº 3.346, de 17 de dezembro 
de 1957. 

Examinando-o em face da Constituição 
Federal, reconheço ser êle constitucional. 

Êste o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 21 de maio 

 de 1958. – Lourival Fontes, Presidente. –  
João Villasbôas, Relator. – Daniel Krieger. – 
Attílio Vivacqua. – Gilberto Marinho. – Lima 
Guimarães. 

 
Nº 155, DE 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado número 8. 
 
Relator: Sr. Novaes Filho. 
A Lei nº 3.346, de 17 de dezembro de 1957, 

acrescentou o seguinte item ao art. 9º do Decreto-lei 
número 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, que 
dispõe sôbre o serviço de loterias: 

«7) Os Estados que executam o serviço de 
loteria diretamente ou em regime de autarquia, 
poderão realizar uma vez ao ano, extração especial 
para fim de assistência social hospitalar educacional 
e cultural, a cargo do Poder Executivo, com emissão 
máxima de 100.000 (cem mil) bilhetes, ao preço 
maior de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada um 
e distribuição de prêmios até Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros)». 

Há, evidentemente, um flagrante engano na 
parte final do item citado pois uma extração em 
tais bases não poderá jamais interessar ao 
público. 
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De fato, o sorteio autorizado, com a emissão 
máxima de 100.000 bilhetes de Cr$ 500,00 
possibilitará uma receita bruta de Cruzeiros 
50.000.000,00 não se compreendendo que os 
prêmios se limitassem a Cr$ 20.000,00, isto é, 0,04% 
daquela receita. 

Em geral os prêmios de loteria correspondem 
a 70% do valor dos bilhetes emitidos. No presente 
caso, todavia, tratando-se de extração especial, para 
fins filantrópicos nada mais justo que os prêmios 
correspondessem apenas a 40% da importância dos 
bilhetes. 

A alteração proposta no presente projeto, de 
iniciativa do eminente Senador Daniel Krieger, 
atende, de acôrdo com êsse critério, a verdadeira 
finalidade da extração autorizada pela Lei número 
3.346 quando fixa em Cruzeiros 20.000.000,00 os 
seus prêmios totais. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao Projeto de Lei do Senado nº 8 de 1958. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
Mathias Olympio, Presidente. – Novaes Filho, 
Relator. – Fausto Cabral. – Juracy Magalhães. – 
Paulo Fernandes. – Daniel Krieger. – Lino de Mattos. 
– Othon Mäder. – Lameira Bittencourt. 

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

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Sylvio Curvo. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 167, DE 1958 

 
Requeiro à douta Mesa, na forma regimental, 

sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Viação e Obras Públicas as seguintes 
informações: 

1 – Se foram incluídos no plano de economia 
os recursos destinados à execução da rodovia 
Marechal Rondon, BR-29, Cuiabá-Parecis, e qual o 
estado de conservação das máquinas que executam 
os serviços de engenharia no referido trecho; 

2 – No caso afirmativo, quais os motivos em 
que se basearam tais cortes e qual o planejamento 
para atingir a cidade de Vilhena, na mesma rodovia, 
dentro do programa qüinqüenal do atual Govêrno. 

 
Justificação 

 
1 – A BR-29 ligando Cuiabá-Pôrto Velho-Rio 

Branco-Cruzeiro do Sul-Peru faz parte da rodovia 
panamericana e visa a atender duas finalidades: à 
exploração da zona por onde se desenvolve e aos 
objetivos de segurança nacional. 

Êstes aspectos ja foram ressaltados pelo ex-
Deputado Jales Machado quando inseriu no plano 
Rodoviário Nacional, lembrando ser ela «a chave da 
recuperação econômica do Amazonas porque vai 
possibilitar sua colonização intensiva e extensiva e 
vai dar ensejo a que atinjamos e possamos 
pesquisar, real e econômicamente, as nossas 
promissoras áreas petrolíferas». Em realidade, o 
espírito contido na justificação da ligação defendida 
pelo nobre ex-congressista pelo Estado de Goiás 
definia uma política econômica dinâmica de 
transportes face ao conceito de que uma rodovia 
pioneira traduz o povoamento, a pesquisa e o 
progresso naquela região, ou seja, seu 
conhecimento e sua integração. 

Óbvio, também, é o caráter de defesa nacional 
que a BR-29 proporcionará, uma vez que se situa 
perto da faixa de fronteira. 

Mas, o seu aspecto principal e que não 
escapa ao observador, é o de via pioneira, que 
permitirá a ocupação de novas áreas e tam- 
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bém a fixação de novos mercadas consumidores e 
produtores alimentados pelo êxodo de brasileiros 
que, por razões várias, não se ajustam às cidades. 
A migração, êste fenômeno real que efetivamente 
é pôsto em evidência quando se consultam 
estatísticas oficiais, e uma característica particular 
de uma frente pioneira, na qual está incluída  
a BR-29, distintamente observada na zona  
centro-oeste brasileira e nos países em 
desenvolvimento. 

Por outro lado, o Govêrno 
 tem responsabilidade na solução dos 
desajustamentos provocados pela carência dos 
serviços de transportes quando pretende remover 
os pontos de estrangulamento provocados pelas 
industrializações do Sul e Nordeste do País e 
pelo nosso sistema da agricultura sob pena de se 
constituírem grupos agropastoris fechados, sem 
quaisquer comunicações ou benefícios com o 
restante do Brasil, como o eram há um século, as 
fazendas situadas a poucas centenas de 
quilômetros do litoral. 

2 – Entretanto, estamos informados de que 
as verbas destinadas à BR-29 em 1958, cêrca de 
Cr$ 42.000.000,00, estão ameaçadas de corte ou 
de inclusão em planos de economia. Ora, no plano 
qüinqüenal 1956-1960, a ligação Cuiabá-Vilhena 
foi orçada, em Cruzeiros 75.000.000,00, aquém de 
seu custo, por certo, pois sòmente a aquisição de 
máquinas e a conclusão da terraplenagem estão 
orçadas em mais de Cr$ 100.000.000,00. 

3 – Êste Requerimento de Informações  
atende, portanto, às indagações daqueles que se 
interessam pelos problemas vitais de uma vasta 
região do nosso «hinterland». 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Sylvio Curvo. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Juracy 
Magalhães, primeiro orador inscrito. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, ausente alguns dias da tribuna 
parlamentar, volto a participar do diálogo 
democrático, preenchendo, com as fôrças que Deus 
me deu a árdua tarefa de lutar, neste instante, pelo 
aperfeiçoamento do regime democrático 

Há quem estranhe que, por vêzes, diminua a 
Oposição seu ritmo na batalha política; mas a 
estranheza não tem cabimento. Nenhuma batalha 
pode ser desenvolvida obedecendo sempre ao 
mesmo ritmo. As flutuações são determinadas pelas 
necessidades da própria batalha; e esta é a razão 
por que a Oposição ora freqüenta mais 
assiduamente a tribuna parlamentar, ora como que 
silencia, contribuindo, assim, muitas vêzes, por que 
não se agravem as dificuldades e possa o regime 
marchar sem maiores tropeços. O diálogo 
democrático entretanto, impõe-se, a nós 
oposicionistas, continuemos a perquirir a atuação do 
Govêrno em todos os episódios da vida 
administrativa e política da Nação; e que há os que 
supõem contribui êsse diálogo para o 
enfraquecimento do regime, por fôrça de sua 
vivacidade, algumas vêzes exagerada. 

Lembro o que dizia Sócrates: 
«A vida sem controvérsia, destituída de 

dúvidas não era própria para ser vivida por homens, 
que são criaturas interrogadoras, que indagam, por 
isso que são racionais». 

Continua, assim, a Oposição a fiscalizar e 
comentar as atitudes do Govêrno. 

Reuniu há dois dias, o Sr.  
Presidente da República, pessoas do 
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Govêrno e outros brasileiros ilustres, para mais uma 
fala à Nação, cercado dos recursos publicitários que 
vem distinguindo a ação de S. Exa. Afirmou, de 
início, que não estava ali para tratar de problemas 
administrativos, mas para proclamar a necessidade 
de defender o regime de liberdade em que vivemos. 
Via S. Exa. ameaças à Democracia e pretendia, com 
o ato público que praticava, afastar essa ameaça. 

Sr. Presidente, na minha terra diz-se que 
quem não sabe rezar, xinga o Santo. O Sr. 
Presidente da República devia concitar a Nação 
inteira para uma obra de pacificação dos espíritos, a 
fim de evitar que a corrupção, a fraude e outras 
deformações do regime possam destruir os alicerces 
das instituições republicanas. 

O Sr. Presidente da República perpetrou grave 
injustiça contra a Oposição, injustiça que, neste 
instante, repilo, pedindo aos colegas do Senado e à 
Nação testemunho para a invariável pregação de 
legalidade, que tenho feito nesta tribuna e em tôdas 
as praças públicas que venho freqüentando pelo 
Brasil em fora. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Registro, com 

muita satisfação o reinício dos nossos debates, 
aliás nunca encerrados. Conheço a fibra de 
batalhadores dos membros da Oposição desta 
Casa; e os momentos de tranqüilidade não 
significaram, absolutamente, que as armas – 
simbòlicamente emprego o têrmo – houvessem 
sido definitivamente ensarilhadas. V. Exa, porém, 
neste reinício de debate, parece-me cometer 
 uma injustiça. O Sr. Presidente da República 
 não só tem dirigido apelos à união nacional 
 

em tôrno dos graves problemas que nos afligem, 
como dado exemplo formal de sobriedade na vida 
pública, de absoluta correção, e de espírito elevado, 
sem guardar rancor de qualquer espécie, justamente 
a base, o fundamento para o congraçamento dos 
brasileiros e solução dos problemas que o Brasil 
precisa ver resolvidos. Ao fazer essa pequena 
retificação, no início do discurso de V. Exa. peço ao 
nobre colega especificar qual o trecho do discurso do 
Presidente da República que se constitui em ofensa 
aos brios da Oposição brasileira. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – 
Atenderei, com muita alegria, ao desejo de V. 
Exa. socorrendo-me do próprio texto do discurso 
presidencial. 

Diz o Sr. Presidente da República: 
«Certos elementos oposicionistas, na 

previsão da impossibilidade de conquistar o poder 
político, ou mesmo de melhorar a posição 
quantitativa do Congresso – por via legal – 
atiram-se a campanhas cujo objetivo é, de fato, 
destruir o sistema político que lhes veda a vitória, 
porque fundado na livre decisão do voto 
majoritário». 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite  
V. Exa. que dê minha interpretação a êsse 
trecho? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois  
não. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sabe Vossa 
Excelência que em tôda a organização política há 
indivíduos extremados; mas as idéias dêsses 
elementos não atingem em cheio a organização a 
que pertencem. V. Exa. não esconde que através 
até de órgãos da nossa Imprensa, surgem de vez 
em quando manifestações caracteristicamente 
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contrárias à manutenção do regime em que vivemos. 
Naturalmente, a êsses elementos, mais apaixonados 
e mais desavisados em relação à realidade 
brasileira, é que se dirige a advertência do Sr. 
Presidente da República; jamais aos elementos 
dirigentes e aos responsáveis pelos Partidos da 
Oposição, que, inegàvelmente, têm dado provas – e 
atendo aqui ao apêlo de V. Exa. – do seu amor à 
ordem, à legalidade, e da decisão inabalável de 
defender a Constituição e o Regime em que 
vivemos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito 
obrigado a V. Exa. Mostrarei, entretanto, que o intuito 
divisionista de distinguir entre oposicionistas que 
lutam pela legalidade e oposicionistas que trabalham 
pela destruição do regime não atinge os objetivos. 

S. Exa., o Sr. Presidente da República, fala em 
«certos elementos da Oposição»; torna, assim, 
parcial a acusação dirigida à Oposição. 

Logo em seguida, porém, revelando seu 
verdadeiro espírito de propaganda contra a 
Oposição, engloba todos nós, quando atribui que 
essa ação contra o regime é ditada pela 
consciência que temos de que vamos perder as 
próximas eleições e não podemos ter as  
nossas Bancadas enriquecidas quantitativa e 
qualitativamente. Vê V. Exa. que a exegese que 
faço da oração presidencial é muito mais lógica do 
que a que o seu dever de correligionário o obriga a 
trazer perante o Plenário. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não sòmente o 
dever de correligionário; também a convicção de 
que interpretei perfeitamente o pensamento do 
Senhor Presidente da República. A exegese que V. 
Exa. faz não é, data venia, muito acertada. V. Exa. 
diz – «aumentar quantitativa e qualitativamente.» 
Quantitativamente não sabemos qual vai 
 

ser o aumento das Bancadas do próximo pleito; 
qualitativamente, é possível. Basta a eleição de uma 
grande figura para representar aumento qualitativo. 
Aliás, a Oposição não necessita de aumento 
qualitativo. Já conta com elementos de alta categoria 
como V. Exa. é prova incontestável. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo dizer 
que o esfôrço pelo aperfeiçoamento do regime 
democrático leva nossa agremiação política a 
procurar sempre novos e mais brilhantes valores, 
para defenderem nossas idéias nas Casas de 
representação do povo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – As eleições 
passadas são o exemplo do que V. Exa. está 
dizendo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ainda 
insistindo contra o argumento de V. Exa.: o Sr. 
Presidente da República fala em «certos elementos»,  
mas, logo depois, engloba tôda a Oposição, porque 
não é possível que apenas «certos elementos» 
estivessem duvidosos de que o nosso Partido 
ganhará quantitativamente representação nas Casas 
Legislativas. 

Se o Sr. Juscelino Kubitschek tem a impressão 
de que os Partidos da Oposição vão diminuir no 
próximo pleito, está distante da realidade nacional. 

Se S. Exa. freqüentasse as praças públicas e 
tivesse melhores contactos com a verdadeira opinião 
pública, com os lares brasileiros que tanto sofrem, 
sentiria que o desaprêço público pela sua obra de 
Govêrno vai acarretar conseqüências funestas para 
as agremiações que o apóiam. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Neste passo – 
permita-me – divirjo de Vossa Excelência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A 
divergência é natural, mas V. Exa. não encontra 
razões para justificar seu ponto de vista. 
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No momento em que o País inteiro sofre as 
conseqüências da inflação, em que o dólar chegou a 
nível catastrófico; em que a circulação do papel-
moeda, cresce não em ritmo reduzido, como afirmou 
o Sr. Ministro da Fazenda, mas de forma 
assustadora e galopante; em que o crédito público 
caiu a grau nunca assaz atingido; em que estão 
esgotadas tôdas as linhas de crédito de Bancos 
estrangeiros em favor do Brasil; em que até 
pagamentos sem fundos foram ordenados pelo 
Govêrno brasileiro, – nesse momento, não é possível 
haja nos lares do Brasil quem sustente êste 
Govêrno, prestigiando-o com eleições mais 
indicadoras de apoio do que a passada. 

Sabe V. Exa., nobre Senador Filinto Müller,  
que o Govêrno que aí está representa a minoria do 
povo brasileiro, porque eleito por minoria, embora 
maioria, relativa. 

As fôrças oposicionistas estão crescendo cada  
dia, enquanto os homens incumbidos da defesa do 
Govêrno já confessam – como fêz ontem o Senador 
Lino de Mattos – que não têm mais o mesmo vigor 
nessa defesa e se sentem mais próximos da 
Oposição. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite um 
aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou aparteando 
porque tenho a impressão de que V. Exa não se 
contraria. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sabe V. 
Exa. que sempre me agradam seus apartes, ainda 
mais hoje quando tenho a oportunidade de comentar, 
ponto por ponto, a fala presidencial, baseado tão 
sòmente no próprio documento que a Imprensa 
publicou. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É a razão de 
estar aparteando Vossa Excelência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. com 
seus apartes, dará mais brilho ao debate e mais 
agrado aos que nos ouvem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato. 
Estou aparteando V. Exa. exatamente porque está 
tecendo comentários a respeito do discurso do 
Senhor Presidente da República. V. Exa. se 
equivoca, quando se refere ao desaprêço ao 
Chefe da Nação. Em repetidas oportunidades, 
tenho viajado por vários pontos do Brasil e sentido, 
em todos os lugares por onde passei o maior 
aprêço pela obra do Govêrno que o Sr. Juscelino 
Kubitschek está realizando; consideram-na, 
realmente benemérita. Se V. Exa. afirmasse  
que os Partidos componentes da Maioria 
governamental estariam perdendo terreno, não 
poderia discutir com Vossa Excelência porque não 
tenho elementos concretos para êsse debate; mas 
relativamente à atuação do Presidente da 
República, à obra de Govêrno que vem realizando, 
ao seu trabalho permanente e constante no 
sentido de defender as finanças públicas e 
combater a inflação, de restabelecer o ritmo 
normal de nossa vida, todos êsses fatos o povo os 
sente e o povo os aplaude. Se a vitória do nosso 
Partido dependesse exclusivamente da ação do 
Govêrno que o Sr. Juscelino Kubitschek vem 
desenvolvendo, poderia afirmar a Vossa 
Excelência – e com imenso prazer o faria – que o 
meu Partido, o Partido Social Democrático, seria 
integralmente vitorioso em todos os Estados. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa é um 
pouco mais liberal do que o Sr. Presidente da 
República. Admite a dificuldade de saber-se desde 
agora quem ganhará ou perderá posição nas pró- 
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ximas eleições no que diz respeito aos partidos 
políticos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Em relação a 
todos os partidos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Sr. 
Presidente da República, entretanto afirma o 
contrário; assevera que a Oposição se está 
empenhando em pregar a destruição do regime, por 
já estar ciente de que perderá quantitativamente na 
sua representação nas Câmaras legislativas do País. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Alguns elementos 
da Oposição. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Vê V. Exa. 
que as divergências no seio da Maioria são 
acentuadas tôda a vez que se trava um debate, 
porque a afinação do pensamento não é oriunda da 
inteligência, é muito mais ditada pela conveniência 
da defesa dos interêsses comuns que pelos 
argumentos que vêm e defluem lògicamente de uma 
inteligência brilhante como a de Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradecido. 
Posso afirmar que defluem de convicção absoluta. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 
argumentando com liberdade, põe-se imediatamente 
em contradição com o Sr. Presidente da República. 

Fixada, assim, a iniqüidade nesse ataque à 
Oposição, posso asseverar que a crise de confiança, 
referida pelo Chefe da Nação, não a provocou a 
Oposição; ao contrário, decorre da própria conduta 
do Govêrno. A Oposição denuncia os escândalos; 
mas quem os pratica é o próprio Govêrno, através de 
seus agentes. 

Afirma ainda, mais adiante, o Sr. Juscelino 
Kubitschek: 

«Não é animadora antes assustadora a 
convicção, que se vai generalizando, de que a 
 

política, se faz com a concessão de favores ao 
eleitorado, mesmo em detrimento dos mais evidentes 
interêsses do Pais». 

É, realmente, Sr. Presidente assustadora essa 
convicção. Atos que, no passado provocavam 
revolta, são hoje aceitos como legítimos, como 
normais; e todos sabemos que passa a ser moral 
tudo quanto é normal numa sociedade degradada. 

Se o desvio de verbas é prática comum, no 
trato dos dinheiros públicos, dentro em pouco não 
será mais possível sanção penal nem mesmo moral 
para os prevaricadores, para os criminosos que 
investem contra o Erário. 

Não é animadora a situação; é antes 
assustadora – digo-o como velho militante político. 
Na minha correspondência tenho sentido a influência 
nefasta da aplicação do dinheiro nos pleitos 
eleitorais. Venho recebendo, de homens humildes do 
nosso sertão, pedidos de ajuda financeira que os 
coloquem em identidade de condições com os 
nossos adversários. 

O Sr. Presidente da República sabe da 
necessidade de coibir êsses abusos; mas quando 
afirma isenção de ânimo e propósito de moralizar as 
futuras eleições, o faz com tais tergiversações que 
mais parece pedir desculpas aos seus 
correligionários; e afirma só proceder dessa forma 
para melhor defender os interêsses dêles próprios. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 

não nega a influência do dinheiro nos nossos 
pleitos... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ao 
contrário, afirmo-a e tenho-a denunciado. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Foi exatamente 
êsse o mal apontado pelo Sr. Presidente da 
República em seu discurso. O primeiro Chefe da 
Nação, aliás, ao afirmar, com sua responsabilidade 
e de público, o desejo de combater essa perversão 
do regime democrático, foi o Sr. Juscelino 
Kubitschek. Deve V. Exa. também creditar ao Sr. 
Presidente da República a circunstância de que no 
seu Govêrno não se realizaram ainda eleições 
gerais. Se influência monetária houve em pleitos 
anteriores, não lhe cabe culpa. Se o Presidente 
Juscelino Kubitschek, de público, denuncia o mal e 
concita todos os brasileiros a lutarem contra êsse 
mal, só merece aplausos. O Chefe da Nação – 
adianto a V. Exa. – de muito se preocupa com o 
problema. Antes do seu discurso, ouviu os Líderes 
dos Partidos que o apóiam; e todos foram 
unânimes em pedir a adoção de providência 
asseguradora da plena liberdade nas eleições de 
outubro vindouro, escoimando-as das influências 
deletérias do dinheiro, do favoritismo e do pistolão. 
O Sr. Presidente da República, age com correção 
absoluta, o que o torna digno dos elogios de 
homens de bem como Vossa Excelência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ninguém 
gostaria mais de vir à tribuna, nobre Senador 
Filinto Müller, para aplaudir o Presidente da 
República, que o humilde orador que, neste 
instante, tem a honra de prender a atenção de V. 
Exa. e do Senado. Quando falava, entretanto, o 
ilustre Sr. Juscelino Kubitschek, contra o 
empreguismo, e solicitava de seus correligionários 
cooperação para que os empregos públicos não 
fôssem utilizados como instrumento de subôrno 
eleitoral, tinha ainda trêmula a mão do esfôrço 
despendido para assinar atos em benefício dêsses 
mesmos correligionários. 

Darei já tarefa para V. Exa. nobre Senador 
Filinto Müller. Disse o Sr. Presidente da República 
que está pronto para responder, com presteza, a 
tôdas as interpelações da Oposição. Neste instante, 
faço de V. Exa. o bondoso instrumento dessa 
interpelação. Traga ao Senado, o mais ràpidamente 
possível, um quadro das nomeações, mês por mês, 
ocorridas nos Institutos, no corrente ano; e se não 
houve alteração substancial, em maio, em tôdas as 
organizações de Previdência Social, que tiveram não 
só seus quadros de funcionários efetivos mas 
também de contratados singularmente acrescidos, 
então serei o mal informado. Fica, porém, V. Exa. no 
momento, com a primeira incumbência atestadora 
dos propósitos do Govêrno, em relação às palavras 
contidas no discurso que estou comentando. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Nobre Senador 
Juracy Magalhães: o «Diário Oficial» publica todos 
os atos praticados pelo Govêrno Federal. Poderá o 
nobre colega fàcilmente através de seus 
assessores, verificar que desde o início do Govêrno 
Juscelino Kubitschek, o nível de nomeações caiu 
enormemente. Poderá certificar-se, ainda, de que o 
Chefe da Nação suprimiu inúmeros cargos a certa 
altura de sua administração, por julgá-los 
desnecessários. Posso informar a V. Exa. e à 
Nação que existiam na Secretaria da Presidência 
da República milhares de indicações e  
pedidos encaminhados pelos Ministérios e 
instituições de Previdência Social justificando a 
necessidade de determinadas nomeações. Antes 
de praticar o ato que V. Exa. está comentando, 
 de suspender as nomeações até outubro 
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do corrente ano – ato que por certo merecerá o apoio 
de V. Exa e de seu Partido – o Sr. Presidente da 
República mandou proceder a uma seleção rigorosa 
dos pedidos que lhe foram encaminhados. Atendeu 
aos que lhe pareceram, realmente, de urgente 
necessidade para a boa marcha dos serviços 
públicos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aos de 
urgente necessidade para fins eleitorais. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Posso assegurar 
a V. Exa. que se fôsse para fins eleitorais o Sr. 
Presidente da República, não teria baixado o decreto 
que suspende as nomeações ate 3 de outubro. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Exatamente, 
essa a minha tese: não precisaria lançar mão dessa 
providência. Bastava tivesse o ânimo de impedir os 
abusos do empreguismo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Se o Sr. 
Presidente da República tivesse o intuito que V. Exa. 
lhe atribui, não baixar a, repito, aquêle decreto. Faria 
normalmente as nomeações; preencheria os cargos 
vagos; e contra S. Exa. nada se poderia levantar 
porque os lugares não foram por êle criados. O chefe 
da Nação selecionou, porém, aquêles que lhe 
pareciam de maior necessidade, para que não fôsse 
perturbada a boa marcha da administração pública e 
devolveu aos Ministérios cêrca de dez mil propostas 
de nomeação para serem anuladas. Eminente 
Senador Juracy Magalhães: ao Chefe do Executivo 
cabe, pela Constituição, a competência para prover os 
cargos no serviço público. Pelo fato de exercitar êsse 
direito não pode ser passível de crítica. Quem assim 
procede, quem atende realmente às necessidades da 
administração e deixa de satisfazer a cêrca de dez mil 
pedidos encaminhados por Ministérios e Dire- 
 

tores de autarquias deseja realmente estabelecer um 
clima de segurança e imparcialidade no próximo 
pleito. Vê Vossa Excelência que o seu primeiro apêlo 
esbarra numa decisão que já é do conhecimento 
público; e há de proclamar o nobre colega, com seu 
espírito de justiça que nunca nenhum Presidente da 
República nomeou tão pouco como o Presidente 
Juscelino kubitschek. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: –  
Concede-me V. Exa. agora permissão para um 
aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço desculpas 
ao nobre colega pela extensão do aparte, mas era 
necessário que eu prestasse os esclarecimentos que 
julguei de meu dever. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Peço a 
atenção do Senado para a técnica parlamentar do 
Senador Filinto Müller; transforma-se Sua Excelência 
a cada ponto, em orador e me confere a condição de 
aparteante. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Se Vossa 
Excelência coloca a situação nesse pé, não poderei 
mais aparteá-lo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Terei muito 
prazer que continue aparteando desde que me 
permita prossiga eu como orador. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com grande 
satisfação. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não tem V. 
Exa. razão quando lembra competência ao Sr. 
Presidente da República para o provimento dos 
cargos públicos. Essa atribuição não a 
constestamos, nós oposicionistas. Desejamos que o 
Chefe do Executivo faça as nomeações que lhe 
competem em benefício dos seus correligionários. 
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Reconhecemos o direito de S. Exa. nomear para os 
cargos públicos, de preferência, seus correligionários 
O que não reconhecemos é o direito de S. Exa. 
nomear gente incapaz ou ímproba; o que não 
reconhecemos, é que S. Exa. faça provimento de 
cargos de concurso sem concurso; o que não 
permitimos, sem protesto, é que o Sr. Presidente da 
República desdobre uma Cadeira de Universidade e 
renomeie para a Cadeira desdobrada o mesmo 
candidato vitorioso no concurso, como se se tratasse 
de um segundo candidato. O que não admitimos sem 
condenação, é que continue aberta essa válvula de 
nomeações que não são publicadas no Diário Oficial 
mas saem nos Boletins Internos das autarquias. 

Quando pedi a cooperação de Vossa 
Excelência, nobre Senador Filinto Müller, fi-lo por saber 
que V Exa., homem honrado que é, ou tomaria a si 
apurar exatamente o número das nomeações nestes 
últimos cinco meses – e ficaria positivada a 
insinceridade do Govêrno – ou tangenciaria e faria o 
que fêz inteligentemente, para não ter sôbre os ombros 
o encargo de mostrar à Nação os erros do Govêrno 
que representa, com tanta dignidade nesta Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V.Exa. 
outro aparte sem se contrariar em relação ao tempo 
em que o interromperei? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não. 
O SR FILINTO MÜLLER: – Há um trecho da 

afirmativa de V. Exa. que não posso aceitar: 
quando se refere à nomeação de pessoas 
incapazes. Posso afirmar que o Sr. Presidente da 
República tem procurado nomear pessoas capazes, 
que estejam à altura de exercer os cargos. Quanto 
às nomeações interinas elas se explicam porque 
 

não havendo ninguém credenciado por concurso... 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Por que o 

Govêrno não abre concurso? Informe Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – As nomeações 
interinas são normais, até que os concursos sejam 
abertos; e êstes não se abrem a cada passo. Sabe 
V. Exa., a dificuldade na realização de concursos 
que abranjam todo o País. Ainda há pouco realizou-
se um concurso para escriturários do serviço público. 
Muitos interinos ocupam êsse cargo; e serão 
aproveitados em virtude de aprovação, mediante 
concurso, ou dispensados Tenho também 
informação idêntica à que V. Exa. acaba de se 
referir: de nomeações em grande número, nos 
Institutos de Previdência. Não posso afirmar que não 
seja exata. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Afirmo a V. 
Exa. que é exata; as nomeações foram feitas com a 
autorização do Sr. Presidente da República. 

O SR FILINTO MÜLLER: – As nomeações 
são normais, pelo alargamento dos serviços dêsses 
órgãos. Seria o caso de verificarmos se foram 
excessivas ou se atendem realmente às 
necessidades dos Institutos. 

O SR. JURACY. MAGALHÃES: – Traga V. 
Exa. os números; e a Nação julgará. 

O SR. FILINTO MÜLLER: Tenho recebido, 
repito, informações de que tem havido  
inúmeras nomeações; mas tenho, também, sido 
informado de que essas nomeações não atingem 
sòmente partidários do Govêrno – abrangem 
elementos de tôdas as categorias e de todos os 
Partidos. 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo dizer a 
V. Exa. que quanto a mim, como Presidente de um 
Partido Nacional de Oposição, não fiz, não faço e 
não farei neste Govêrno, qualquer pedido de 
nomeação para ter a autoridade de revidar ao nobre 
colega pela forma por que o faço neste instante. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não estou 
focalizando o nome de V. Exa. Assevero apenas que 
há nomeados de todos os Partidos e de tôdas as  
categorias. Não é possível aceitar a alegação de que 
as nomeações dos Institutos de Previdência tenham 
procurado favorecer determinado setor do Govêrno 
com objetivos eleitorais. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Poderá V. 
Exa., então, completar a informação e trazer, a 
filiação partidária de cada um dos nomeados. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. há de 
convir que para mim seria extremamente penoso 
indagar da filiação de cada pessoa nomeada. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Desde que 
V. Exa. afirmou que há elementos de outros Partidos, 
quero desde Iogo, esclarecer que a União 
Democrática Nacional não formula pedidos ao 
Govêrno. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Essa 
circunstância porém, não impede que elementos 
filiados ao Partido de Vossa Excelência sejam 
nomeados pois êles próprios, pleiteiam as 
nomeações. Não há candidatos estritamente  
político-partidários. Agora, porém, felizmente, as 
nomeações estão suspensas; e assim iremos até às 
eleições, tranqüilos, sem a preocupação de 
nomeações justas ou não, porque não haverá 
nomeações. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pois não. 
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Por verdadeiro 

acaso tenho no bôlso um pedido de criação na 
cidade de Curvelo de um pôsto do Samdu. Datado 
de setembro de 1956, está êle assinado pelo 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Fiação e Tecelagem daquela cidade e 
obteve o seguinte despacho do Presidente da 
República: «Autorizo, devendo constar do despacho 
presidencial os nomes indicados». Isso foi em 1956. 
O Chefe do Govêrno autorizou a criação daquele 
pôsto do Samdu. Não havia, entretanto verba para 
atender às despesas daí decorrentes, e o Presidente 
do Samdu foi adiando, protelando, até que no mês 
passado pôde atender àquela solicitação dos 
trabalhadores, isso porém um ano e tanto depois da 
autorização do Senhor Juscelino Kubitschek. E agora 
posso afirmar a V. Exa. porque vim anteontem de 
Curvelo que entre médicos nomeados está o Dr. 
Daltro Canabrava, do Partido do nobre colega. 

O. SR. JURACY MAGALHÃES: – Vê V. Exa. 
como é útil a Oposição! Já descobrimos pelo menos 
um dos beneficiados com as nomeações 
presidenciais. Entre dezenas, centenas e talvez 
milhares de beneficiários o nobre Senador Lima 
Guimarães aponta o nome de um partidário da  
UDN. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Porque êsse é 
do meu conhecimento. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pinça, o 
nome de um médico... 

O SR LIMA GUIMARÃES: – Aliás, notável 
médico amigo meu 

O SR. JURACY. MAGALHÃES: – 
...elemento udenista sem esclarecer as razões 
dessa nomeação porque sei que correligioná- 
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rios nomeados pelo atual Govêrno em troca, pura 
e simplesmente de mudança de posição 
partidária. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não é caso do 
Dr. Daltro Canabrava, que seria incapaz dessa 
atitude. Digo-o por que o conheço muito bem. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não quero 
que V. Exa. aproveite a oportunidade para me 
intrigar com um correligionário. Eu não disse nada 
contra o Dr. Daltro Canabrava. Louvei-me apenas na 
palavra de Vossa. Excelência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Citei o nome 
dêsse correligionário de Vossa Excelência e o 
prezado colega poderá verificar se é verdadeiro o 
fato a que me refiro. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Afirmei que 
tive correligionários nomeados apenas mediante o 
compromisso de mudança deposição partidária. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite nobre 
Senador Juracy Magalhães um novo aparte? 

O. SR. JURACY MAGALHÃES: – Com 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Havendo  
interrompido várias vêzes a brilhante oração do 
nobre colega, ao findar a hora do Expediente 
requererei sua prorrogação, para que Vossa 
Excelência possa falar até às dezesseis horas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito 
obrigado. V. Exa. me pagará com meia hora de 
prorrogação da hora do Expediente a meia hora que 
me tomou com os seus sempre bem recebidos 
apartes. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço a 
V.Exa.; mas se lhe tomei essa meia hora, foi com 
permissão de V. Exa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Sr. 
Presidente da República caracterizou sua fala pela 
dubiedade e tergiversações. Afirma o propósito de 
combater os corruptores e a fraude e logo em 
seguida reconhece que isso significa o sacrifício de 
seus correligionários. Pede-lhes, a todo o momento 
que lhe perdoem a atitude que está adotando, 
adoçando sempre com a afirmativa de que o faz em 
benefício dos próprios correligionários. 

Declara-se S. Exa. um Presidente da 
República que esqueceu os agravos sofridos pelo 
candidato; mas em duas oportunidades de seu 
discurso revolve as feridas da campanha, mostra que 
as cicatrizes estão vivas, bem vivas no seu coração, 
determinando um tratamento correspondente para os 
seus oposicionistas. S. Exa. fala inclusive que os 
candidatos ao pleito presidencial sofreram ameaças 
à sua integridade física; mas esquece que nós, 
oposicionistas no seu Govêrno, temos tido a nossa 
vida, muitas vêzes, ameaçada não por palavras, mas 
por tiros efetivos de sicários que atendem às fôrças 
políticas que apóiam o Govêrno da República. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer! 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Infelizmente, o que 
V. Exa. afirma, é uma verdade, mas não em relação ao 
Govêrno da República. Devemos corrigir essa 
deficiência, essa falta de educação política porque 
ameaças de vida, e até mortes, praticaram-se no Brasil 
inteiro, quer nos Estados governados por elementos do 
Partido Social Democrático, quer nos dirigidos por 
elementos da União Democrática Nacional talvez 
mesmo do Partido Trabalhista Brasileiro e de outros 
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Partidos. Infelizmente, êsse é um estágio da falta de 
educação política do povo brasileiro, contra o qual 
nos devamos bater. Aplaudo as palavras de V. Exa 
de condenação a êsses crimes políticos, que, 
entretanto, não podem ser da responsabilidade do 
Presidente da República, porque fruto da paixão 
política local. Temos assistido a mortes e sacrifícios  
imensos tanto de correligionários nossos como de 
Vossa Excelência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não 
cometeria, nem cometerei a injustiça de atribuir ao 
Sr. Presidente da República a responsabilidade pela 
deseducação política de nosso povo, mas S. Exa. 
em nada tem contribuído para melhorar essa  
educação política e diminuir as paixões que assaltam 
muitas vêzes nossos concidadãos e determinam 
uma conduta reprovável. Ainda a propósito da 
afirmação de que esqueceu os agravos do 
candidato, remexe, com estas palavras, as feridas 
que ainda doem no seu coração: 

«Sei bem o que e a crueldade de certos 
métodos empregados de fazer política para não me 
precaver contra êles e não me colocar decisivamente 
na defesa dos legítimos interêsses de todos os 
brasileiros que se julguem aptos a intervir na vida 
pública». 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Essa frase se só 
merece aplauso. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mereceria 
aplausos se fôsse para evitar que seus adversários 
sofressem agravos muito mais pesados que os que 
atingiram Sua Excelência durante a campanha 
política, de que resultou a eleição de S. Exa. 

Nesta altura, nobre Senador Filinto Müller, 
tenho viajado pela maioria dos Estados  
da Federação. Em quase tôdas as cidades 
 

em que chegamos, Carlos Lacerda e eu fomos 
recebidos com boletins infamantes, não só à nossa 
atuação política como à própria honra pessoal do 
nobre Deputado Carlos Lacerda, orgulho da nossa 
representação no Parlamento brasileiro; entretanto, 
êsses boletins infamantes doem na carne de  
todos nós, porque conhecemos a injustiça com  
que são atirados contra a honorabilidade, a 
dignidade pessoal e pública do nosso bravo 
companheiro. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Nesse particular, 
não desejo debater. Vossa Excelência percorreu 
grande parte da minha terra sem fazer qualquer 
acusação que pudesse ser classificada de infamante; 
não poderia, portanto, ser vítima de boletins 
infamantes. Quanto ao companheiro de Vossa 
Excelência não discuto. 

Posso, porém afirmar que é muito possível 
que êsses boletins tenham tido revide, na mesma 
atitude, no mesmo diapasão de acusasão. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 
descamba para um apaixonamento que não lhe fica 
bem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Prefiro não 
debater essa parte com Vossa Excelência. Quanto a 
sua pessoa, consideraria, injusto ataque dessa 
ordem. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – 
Comprometo-me com. V. Exa, a comparar o nível 
das agressões feitas pelo Deputado Carlos Lacerda 
com o daquelas que êle vem sofrendo em tôdas as  
caravanas de que participo. 

O Deputado Carlos Lacerda timbra sempre em 
não atingir a honra pessoal dos seus contendores, 
combate de peito descoberto, com energia, vivacidade, 
até com violência; mas nunca se lhe  apontou a 
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infâmia de divulgar misérias, como os seus 
adversários, no atual Govêrno, têm feito para com 
êsse nosso destemido companheiro. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. JURACY. MAGALHÃES: – Pois não. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa. esteve, 

há pouco tempo em Goiás. Foi muito bem recebido 
lá, não é verdade? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Devo dizer a 
V. Exa., nobre Senador Pedro Ludovico, que sou 
homem justo. Participei, em Goiás, de uma das 
festas cívicas mais agradáveis de minha vida 
pública. Era uma convenção do meu partido, 
realizada num cinema com a presença de 
representantes de outras agremiações políticas, 
nossas aliadas no seu Estado. 

Vossa Excelência terá tomado conhecimento 
do tom dos nossos discursos, especialmente da 
minha modesta oração naquela oportunidade é há de 
ter sentido que todos nós reconhecemos que não 
houve violência, tanto que não as denunciamos. 
Cumpriremos serenamente nosso dever Aliás, tôda 
vez que houver violência contra um brasileiro, em 
qualquer parte do País, nós teremos a coragem 
cívica de trazê-la ao conhecimento da Nação. 

O SR PEDRO. LUDOVICO: – Há muita  
diferença entre V. Exa. e o Deputado Carlos 
Lacerda. V. Exa., há pouco, disse que o Deputado 
Carlos Lacerda é violento, mas não injuria, mas todo 
o Brasil sabe que injuria, calunia, inventa quando 
quer diminuir no adversário. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O 
Deputado Carlos Lacerda não inventa, não 
calunia. Dá colorido próprio, pessoal, aos fatos 
 

que aponta, mas ninguém lhe pode argüir 
improbidade ou má fé no trato com os adversários. 
S. Exa., pelo contrário, timbra sempre em dar à sua 
atividade pública um sentido de justiça tal como êle 
próprio a compreende. Não uso, muitas vêzes, a 
linguagem de S. Exa., jamais porém, em uma só 
oportunidade que convivi com o Deputado Carlos 
Lacerda, nessas caravanas, senti o menor travo de 
injustiça nas suas palavras. Sempre que atacava um 
adversário, fazia-o por uma convicção profunda, 
tanto assim que o ataque feito em praça pública 
continuava nas nossas conversas. Vejo, entretanto, 
muitos políticos brasileiros manifestarem-se nas 
praças públicas de uma forma, enquanto, nas 
conversas privadas pronunciam-se de maneira 
inteiramente diversa. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Nas praças 
públicas e nos comícios é possível que o Deputado 
Carlos Lacerda tenha agido assim; mas, no seu 
jornal, êle anarquiza e calunia todos os seus 
inimigos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 
tem uma opinião conhecida sôbre o Deputado 
Carlos Lacerda, e eu tenho baseada em fatos, 
totalmente diferente. Já discutimos 
suficientemente o problema Carlos Lacerda. Vossa 
Excelência vai permitir-me que prossiga na análise 
do discurso presidencial. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 

tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre 
orador que a hora da expediente está prestes a 
findar. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Curvo-me 
ao Regimento da Casa, Senhor Presidente. 

 



– 646 – 
 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa., consulte à Casa 
sôbre se consente na prorrogação da hora do 
expediente, a fim de que o nobre Senador Juracy 
Magalhães possa concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Plenário acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Filinto Müller, de prorrogação da hora do Expediente, 
para que o nobre Senador Juracy Magalhães possa 
concluir seu brilhante discurso. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Juracy Magalhães. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 

Presidente agradeço ao Senado, em especial ao 
meu nobre contendor e prezado amigo, o eminente 
Senador Filinto Müller, a distinção com que me 
concede mais algum tempo para prosseguir nas 
minhas considerações. 

Muitas vêzes na leitura da peça presidencial 
senti uma alma aflita titubeante, sem saber bem o 
rumo a seguir. Houve um ponto, porém, Senhor 
Presidente, em que percebi a inteira sinceridade do 
Sr. Presidente da República. Foi quando S. Exa 
afirmou: 

«Não devemos ceder jamais, no que diz 
respeito a qualquer aspecto da lei moral. 
Podemos cometer erros administrativos, pois isto 
está na contingência da nossa condição humana, 
mas êsses erros são corrigíveis e serão 
recuperados os prejuízos, tôda vez que a lei 
moral for respeitada». 

Ninguém sabe, tanto quanto Sua Excelência, 
como um ato que atenta contra a lei moral enfraquece 
a autoridade do Govêrno. Neste instante defronta-se 
Sua Excelência com a crise que ameaça seu Govêrno 
e o regime. Não busque Sua Excelência na Oposição 
razões e origem de seus infortúnios. Procure entre os 
seus próprios servidores as ameaças que lhe pesam 
porque nós, da Oposição, não temos, a não queremos 
ter força material para derrubar o Govêrno de S. Exa. 
Desejamos que o Sr. Presidente da República exerça 
seu mandato até o ultimo dia, pois as aflições que 
sofre o povo brasileiro, neste instante, servirão como 
acicate de aperfeiçoamento do regime democrático. 
Permitirão que êsse mesmo povo aprenda a fazer 
melhores escolhas e Sua Excelência saia do Govêrno, 
passando a faixa presidencial a um homem que sirva 
melhor aos interesses da nossa Pátria. 

A isenção de ânimo prometida para a luta, que 
se avizinha, pelo Govêrno da Republica, é sempre 
entremeada de reiteração de solidariedade aos seus 
correligionários. 

Isso mesmo é porque acredita que assim 
fazendo – cito passagem do discurso presidencial. 

«...colabora melhor e mais eficazmente com 
os que estiveram ao seu lado em horas graves e o 
ajudam a governar, e que não necessitam, para 
vencer, senão de que regime se fortifique e se apure 
o sistema independente de garantias». 

Doce engano de alma, lêdo e cego que 
ilustre Líder do Partido Social Democrático na 
Câmara dos Deputados desfêz imediatamente. 
Os jornais de hoje publicam a declaração de um 
Deputado do Partido Social Democrático, 
afirmando que se o Senhor Presidente, da 
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República suspender as nomeações, os 
parlamentares pessedistas suspenderão os votos às 
medidas reclamadas por Sua Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita V. Exa. a 
interrupção, mas essa declaração não é do Líder da 
Maioria. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – É de um dos 
Líderes da Maioria. Sabe V. Exa. que a organização 
parlamentar da Maioria, na Câmara dos Deputados, 
enquadra a liderança em sete pessoas, creio eu – 
um Líder e seis Vice-Líderes. 

O. SR. FILINTO MÜLLER: – Afirmo, não 
obstante, a V. Exa. – como já o fiz desde o início, em 
apartes – que a medida adotada pelo Sr. Presidente 
da República mereceu integral apoio dos Líderes da 
Maioria do Senado e da Câmara, do Partido Social 
Democrático, assim como dos Líderes de Bancada 
de outros Partidos, que colaboram com o Govêrno. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Então a 
declaração do nobre Deputado Leoberto Leal... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É declaração 
pessoal. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...publicada 
num jornal reconhecidamente governista revela, 
apenas, que existe nas hostes governamentais um 
anjo rebelde!... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita V Exa. 
dizer que há, nas hostes do Partido Social 
Democrático, inteira liberdade de pensamento. 
Todos têm direito de opinar e pensar como bem 
entender. Nós, especialmente eu, discordamos da 
declaração a que V. Exa. se refere. Entendo que Sua 
Excelência não poderia absolutamente empenhar, 
numa declaração dessa ordem – embora acredite 
não a tenha formulado nos têrmos publicados – 
 

a palavra de seus companheiros de Partido. 
Reafirmo a V. Exa. que a medida consubstanciada 
no decreto do Sr. Presidente da República foi 
tomada de pleno acôrdo com os membros do Partido 
Social Democrático. Em meu discurso sôbre a lei de 
aposentadoria aos trabalhadores filiados aos 
Institutos de Previdência Social e às Caixas de 
Pensões dos Ferroviários e Empregados em 
Serviços Públicos, afirmei que o Sr. Presidente da 
República tinha em seu poder, há muito tempo, 
decreto suspendendo as nomeações. Pedi-lhe que 
não fizesse referência a eleições; suspendesse tão 
só, as nomeações até o fim do corrente ano. A 
medida – repito, mereceu os aplausos da liderança e 
da direção de meu Partido. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouça 
Vossa Excelência os sussurros e rumores da 
Bancada do Partido Social Democrático e verá que 
o nobre Deputado Leoberto Leal está traduzindo 
muito mais o pensamento pessedista do que Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não conheço 
declaração autenticada pelo Deputado Leoberto 
Leal; em assunto dessa ordem, seria ela mister. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Contesta V. 
Exa. notícia de jornal no qual seu ilustre genro 
ocupa, pela inteligência e sagacidade política, 
posição tão destacada? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – A oportunidade é 
excelente para declarar a V. Exa. que meu genro, 
pessoa muito inteligente, muito hábil e capaz, é 
maior de idade e não me dá satisfações do que faz, 
e eu também não as peço. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Compreendo; 
mas a fonte de que sirvo é a mais autêntica possível, 
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para obter a opinião do Deputado Leoberto  
Leal. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Desconhecia a 
declaração daquele parlamentar; e creio que 
certamente o Deputado Leoberto Leal esclarecerá 
seu ponto de vista. Se o confirmar, estará 
veiculando, únicamente, opinião pessoal. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, a lembrança do jovem e ilustre jornalista, 
genro do nobre Senador Filinto Müller, não vem a 
debate senão para mostrar a lisura de minha atitude 
quando cito fonte na qual baseio meus argumentos. 
Não há qualquer desprimor em se ter um genro 
jornalista, principalmente quando o mesmo possui 
personalidade e brilho suficiente para valer por si 
mesmo. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado pela 
declaração de V. Exa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, continuo na análise da peça presidencial. 
Afirma o Sr. Presidente da República: 

«Não haverá nenhuma complacência  
com a corrupção, tome ela a forma que  
tomar». 

Ridícula, advertência, Sr. Presidente, quando 
se sabe que «le ton de Ia chanson», neste Govêrno, 
em matéria de corrupção, não tem sido; até agora, 
para punição dos culpados. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado. Já 
temos debatido muito nesse terreno e continuo a 
divergir inteiramente de V. Exa. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Palavras, 
palavras e mais palavras!... Leonardo Guimarães 
publicou recentemente uma «carta aberta»  
ao Presidente da República e eu reclamaria  
para ela a leitura do nobre Senador Filinto  
Müller. 

Leonardo Guimarães continua o único punido 
pelo que se estabeleceu como sendo, indiscutívelmente, 
o maior escândalo aduaneiro de todos os tempos no 
Brasil. O único punido foi o funcionário responsável pela 
denúncia dos fraudadores do Fisco. 

Diz também o Sr. Presidente da República que 
«são indesviáveis as verbas do Orçamento que não 
poderão servir ao que possa sequer ser interpretado 
como manobra política». 

Já tive oportunidade, muitas vêzes, nesta 
Casa, de demonstrar o facciosismo com que são 
liberadas as verbas públicas e não desejo, neste 
instante, revolver uma ferida que é a mais repelente 
de quantas conheço na vida pública do Brasil, em 
matéria de desvio de verbas, pois que o Diretor de 
Serviço de certo Estado do Norte do Brasil, afiança 
haver desviado verbas sim, mas em companhia, em 
conivência, em cumplicidade com altos dignatários 
da República. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Há de convir V. 
Exa. em que o caso está sendo apurado em inquérito 
é será devidamente esclarecido. Provada a 
acusação, todos nós lançaremos à execração 
pública os responsáveis – se os houver – por essa  
conivência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sabe V. 
Exa., nobre Senador Filinto Müller que, 
desgraçadamente, tal não acontece. A impunidade 
de um ex-Governador da Bahia, ladrão provado de 
dinheiro público, foi que determinou que outros 
ladrões tivessem coragem de manifestar sua 
capacidade. Se fôssem punidos, os criminosos, não 
haveria tantos ladrões nesta República. 

O que existe, nobre Senador Filinto  
Müller, de lamentável, de detestável e de  
triste no atual Govêrno é que, sempre que  
se proclama a verdade  contra um ladrão 
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de dinheiro público, aparece um defensor que 
promete inquéritos, através do qual se apurarão 
rigorosamente as responsabilidades, mas, em 
conseqüência dessa apuração de responsabilidade, 
ninguém vai para a cadeia. 

Nesta altura, já se procura criar a crença 
nacional de que o Diretor que desviou as verbas 
públicas está apenas procurando encobrir sua falta, 
envolvendo vultos que possam defender. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita V. Exa. 
que o interrompa. Quanto ao fato do ex-Governador 
da Bahia, sabe V. Exa., que se passou anteriormente 
à eleição do atual Presidente da República e está 
sujeito à ação penal da Justiça baiana. Formulamos 
votos para que se manifeste ela com todo o rigor. 
Sequer podemos apelar para a Justiça da Bahia, 
pois não teria cabimento o apêlo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Por que não 
apela V. Exa. para o Conselho de seu Partido? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Meu Partido nada 
tem que ver com o fato; não pode êle interferir na 
decisão da Justiça baiana. Só deseja, se faça justiça, 
com absoluto rigor. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O autor do 
desvio do dinheiro, no entanto, era presidente da 
Seção local do Partido Social Democrático e 
provável candidato na futura chapa de Deputado, do 
Partido de V. Exa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Desejamos, 
repito, que a Justiça baiana se faça sentir, com o 
rigor e tôda a imparcialidade, característicos da 
Justiça. 

O SR. JURACY. MAGALHÃES: – Sr. 
Presidente, já fui longo demais no profligar  
erros e crimes que estão aos olhos de tôda a 
 

Nação e no apontar incongruências da fala 
governamental. Ninguém deduza ou entenda de 
minhas palavras, um pronunciamento em favor do 
enfraquecimento do regime, que todos desejamos 
preservado e fortalecido por prática decente na vida 
pública brasileira. 

Não posso, Sr. Presidente, calar diante de 
fatos que inquietam o País. É possível que, mais 
uma vez, as instituições republicanas sofram novo 
colapso na vida brasileira. Mas, quando vier o 
eclipse, nós, os udenistas, estaremos na trincheira 
de luta da Oposição legal, contra os desmandos 
praticados pelos mesmos homens que mergulharam 
o Brasil nas trevas da ditadura e, mais tarde, por ela 
beneficiados, vieram na crista da onda da 
redemocratização do País para continuarem 
desservindo a Pátria. Viveram êstes anos dominando 
a vida pública brasileira; e, quando se anunciam 
novos golpes, tôda a Nação sente que, se houver 
golpes, serão sempre em benefício dêsses mesmos 
brasileiros que têm dado outros golpes e, em outras 
oportunidades, trazido males ao País. 

Vou terminar, Sr. Presidente. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Antes de terminar 

permite V. Exa. ainda um aparte? 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com muita 

satisfação. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sempre discuto 

com V. Exa. com absoluta isenção e fazendo honra à 
boa fé do nobre colega. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Honrando o 
meu discurso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sou um dos 
responsáveis pelo regime implantado em 1937. Não 
o escondo, nem fujo às minhas responsabilidades, 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – É V. Exa. 
um convertido à democracia, que eu reputo sincero. 
Tenho visto e identificado nas suas atitudes, nos 
debates nesta Casa e nos entendimentos mantidos 
com V. Exa. que, embora anteriormente fôsse 
totalitário, é hoje um servidor sincero da vida 
democrática brasileira. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço a 
declaração de V. Exa., que muito me honra, mas 
também a dignidade do ilustre colega. Era 
exatamente a declaração que desejava fazer. Fui, 
repito, um dos responsáveis pela implantação da 
ditadura. Minha formação desde a Escola Militar 
tendeu nesse sentido. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre 
colega aparteante, no entanto, não espera de mãos 
para cima, como quem apara um fruto, a queda do  
regime; ao contrário, trabalha para que o regime não 
seja sacrificado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Defenderei o 
regime democrático com tôdas as minhas energias. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Sabe V. 
Exa., entretanto, não ser essa a tendência de muitos 
dos que militam no partido de Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pode V. Exa. estar 
certo de que o meu Partido também defenderá o 
regime. Quanto a mim afirmo que pugnarei pelo 
regime democrático e pela Constituição da República, 
ainda, que com o sacrifício da própria vida. Minha 
convicção é a de que o povo brasileiro quer viver em 
regime democrático. Hoje, encanecido pelos anos, 
tenho certeza absoluta de que mais vale um regime 
democrático do que a melhor das ditaduras. 
Defenderei, portanto, repito, o regime democrá- 
 

tico e a Constituição, à custa de de qualquer 
sacrifício. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Por que V. 
Exa. não aconselha o Presidente da República a 
abandonar a acusação iníqua e injusta de atribuir à 
Oposição propósitos que ela não tem? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Declarei, de 
início, em aparte, que o Presidente da República não 
atribui à Oposição êsse propósito, porque lhe faz 
justiça. Sabe que a Oposição deseja o bem do Brasil, 
como também nós, da Maioria. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Já declarei 
ao Plenário que a nossa interpretação do texto do 
discurso presidencial é diferente e confio em que a 
minha interpretação agrade mais à inteligência dos 
nossos ouvintes. 

Ia terminar Sr. Presidente quando o nobre 
Senador Filinto Müller interferiu com o seu aparte. 
Faço-o agora, com uma advertência que ouvi em  
discurso de Henry Spaak, na 3ª Assembléia Geral da 
ONU, de referência à falta de harmonia entre os atos 
e as palavras de certa nação que inquieta o mundo 
de nossos dias: «Ce n'est pas trop tard, ce nest pas 
trop tard, mais il est temes». Ainda não é muito tarde, 
mas já é tempo de o atual Govêrno da República 
cuidar de estabilizar-se contra as ameaças que vêm 
do seu próprio seio – e não da Oposição, que só tem 
interêsse na preservação da ordem democrática – 
pois, com a sua derrocada pode o Govêrno perder as 
honrarias merecendo, ao mesmo passo, a maldição 
da Pátria. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Lino de 
Mattos. 
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O SR. UNO DE MATTOS (para explicação 

pessoal) (*): – Sr. Presidente, o Brasil chegou a ser 
o segundo País exportador de algodão. Perdeu, 
entretanto, essa posição. No ano em curso, 
possivelmente, não exportará mais um quilo dessa 
malvácea, e a culpa cabe, sem dúvida, às 
autoridades, que não têm sabido apoiar os 
produtores. 

Ainda agora, reina clima de intranqüilidade em 
uma das regiões produtoras do meu Estado. Há 
poucos dias, numa das cidades do interior de São 
Paulo, reuniram-se os produtores, para protestar 
contra o descaso governamental no exame da 
situação dêsses trabalhadores, produtores de 
algodão. Está programada uma outra reunião para o 
próximo dia 24, na cidade de Presidente Epitácio, 
durante a qual, sob a direção da FARESP, 
Federação das Associações Rurais do Estado de 
São Paulo, os plantadores de algodão irão 
novamente protestar contra o que lhes está 
acontecendo. 

O problema, em linhas gerais, pode ser 
assim resumido: o preço do algodão, no mercado 
internacional, é de Cr$ 1.340,00 por arrôba, isto é, 
por quinze quilos, o que significa dizer que cada 
librapêso vale no mercado internacional, trinta e 
cinco centavos. – No entretanto, o preço oficial 
que o Govêrno atribuiu, na exportação, é de Cr$ 
682.00. 

Fica, portanto, o Govêrno Federal com o 
ágio de Cr$ 658,00 em cada 15 quilos de algodão 
exportado pelos produtores brasileiros; em outras 
palavras, pràticamente, com a mesma quantia  
em cruzeiros, que o lavrador que ara, planta, 
colhe, entrega ao maquinista e, finalmente, 
exporta. 

Segundo estou informado, o Govêrno auferiu, 
nestes últimos tempos, o lucro de três bilhões de 
 
__________________ 
(*) – Não toi revisto pelo orador. 

cruzeiros, à custa do sacrifício do plantador de 
algodão. 

Não ficam, porém, sòmente aí as dificuldades 
criadas para êsses lavradores. Estabelece o 
Govêrno o preço mínimo para o algodão em caroço, 
fixando-o em Cr$ 180,00, em. média, pois varia 
conforme o tipo do produto. 

Aliás, tenho em mãos tabela ontem fornecida 
pelo Ministério da Fazenda que escalona o preço 
mínimo da seguinte maneira: 

 
 Cr$ 
Tipo superior ................................................. 182,00 
Tipo bom ....................................................... 177,00 
Tipo regular ................................................... 170,00 
Tipo sofrível .................................................. 145,00 
Tipo inferior ................................................... 128,00 

 
Sr. Presidente, os preços mínimos 

estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, através do 
Serviço de Contrôle e Recebimento de Produtos 
Agrícolas e Matérias Primas, não cobrem a despesa 
de um lavrador para produzir. 

A tragédia todavia, não pára, aí. 
O produtor entrega o algodão aos maquinistas 

que se estão negando a fazer preço para a 
mercadoria, obrigando, assim, o lavrador a lhes 
entregar o algodão para, posteriormente, de acôrdo 
com a oscilação do mercado, estabelecer o preço. 

Em resumo, a situação, no meu Estado, é a 
seguinte: os lavradores já não mais estão de posse 
do algodão produzido porque o entregaram aos 
maquinistas que ainda não lhes pagaram a 
mercadoria à espera de queda de preço no mercado. 
Por outro lado, o Govêrno mantém para efeito.de 
exportação, o preço de Cr$, 682,00 quando, lá fora, 
seu valor é de Cruzeiros 1.340,00. 

Ocupo a tribuna do Senado para consignar, 
em nome da sacrificada classe dos plantadores de 
algodão um protesto e, ao mesmo tempo, dirigir 
apêlo veemente e caloroso às autoridades 
fazendárias para que voltem suas aten- 
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ções para o caso e procurem pelo menos minorar a 
sorte dessa gente. 

Disse de início, que no próximo dia. 24, ou 
seja, no sábado desta semana, os cotonicultores 
reunir-se-ao à nóite na cidade paulista de Presidente 
Epitácio. 

Oxalá, Sr. Presidente, o Govêrno Federal 
atente para o problema e designe pessoas 
responsáveis, entendidas no assunto para trazerem 
ao conhecimento das autoridades competentes o 
que presenciarem nessa assembléia – novas 
manifestações de revolta e desassossêgo, dos 
homens que trabalham a terra, dos lavradores. 

É preciso, Sr. Presidente, uma providência. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Permite V. Exa um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o 

prazer. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A 

situação que V. Exa. acaba de trazer ao conhecimento 
do Senado é velha situação nos Estados do Nordeste. 
Vivemos na incerteza e na intranqüilidade. 

Lá, os proprietários de algodão atravessam 
períodos sucessivos sob essa coação moral, essa 
sangria econômica, que cada vez mais os 
empobrece. As palavras de Vossa Excelência, 
portanto, não refletem sòmente o que se passa em 
São Paulo; são o retrato vivo do que ocorre, também, 
no Nordeste onde somos grandes produtores de 
algodão, principalmente de fibra longa. Contra essa 
exploração é preciso uma providência, já não digo 
salvadora, mas suavizadora. O fato é muito grave, e 
São Paulo vai sentir na própria carne, e de certo 
modo, as conseqüências dessa exploração 
econômica; porque, êsses maquinistas se vinculam 
aos trustes de algodão. Grandes firmas 
internacionais principalmente norte-americanas, 
exercem pressão sôbre o mercado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Minhas palavras 
finais são exatamente essas do meu ilustre Líder 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que o tempo está por terminar. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Vou terminar, Sr. 
Presidente. 

O problema do algodão no Brasil, quer no 
Nordeste, quer no Sul, está nas mãos do truste 
internacional que, através das máquinas, escraviza 
os produtores. 

O preço mínimo estabelecido pelo Ministério 
da Fazenda, de Cruzeiros 180,00 a arrôba, é ridículo, 
uma miséria e não dá para pagar o trabalho do 
produtor. O preço deveria ser, pelo menos, de 
Cruzeiros, 300,00. 

Sei que, ainda há pouco tempo, o eminente 
Senador João Arruda reclamava para o Nordeste, se 
não me falha a memória, o preço de Cr$ 270,00. Já 
nós, em São Paulo, entendemos que nem mesmo 
Cr$ 270,00 bastam para compensar o trabalho de 
lavrador. Precisaríamos de Cr$ 300,00 por arrôba. 
(Muito bem!). 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem) (*): – 
Sr. Presidente, deverá, amanhã, em reunião do 
Congresso, ser apreciado mais um veto do Sr. 
Presidente da República. Ocorre que várias reuniões 
conjuntas do Senado e Câmara dos Deputados têm 
sido encerradas por falta de número; e essa 
circunstância deve calar muito mal no espírito 
público, porque também acontece conosco. 

Desejaria solicitar de V. Exa. só fôsse 
convocado o Congresso para êsse fim, quando 
houver forte possibilidade de número para a votação. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador 
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É preferível o retardamento do exame dos 

vetos, embora com algum prejuízo, ao grave  
ônus que representa para o Erário, quando não 
votado. 

Minha Questão de Ordem é no sentido de que 
V. Exa., desde logo, com sua autoridade, suspenda a 
apreciação do veto, marcado para amanhã; e 
promova entendimento com o Presidente da Câmara 
dos Deputados, a fim de que seja disciplinado, de 
forma conveniente, o exame dos vetos que 
dependem de apreciação do Congresso. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre 
Senador Filinto Müller que, ao fixar datas para 
apreciação pelo Congresso de vetos do Senhor 
Presidente da República, a Mesa é obrigada a 
obedecer à determinação constante do artigo 45 do 
Regimento Comum. Se, porém não se realizar a 
sessão convocada ou não fôr ultimada a apreciação 
do veto, por falta de «quorum» para votação, como 
tem acontecido, a matéria fica livre de qualquer, 
prazo. 

Devo igualmente esclarecer que, ontem, eu 
e o Presidente da Câmara dos Deputados 
trocamos impressões no sentido de encontrar 
uma solução para a falta de número que se vem 
verificando. 

Atendida a Questão de Ordem levantada pelo 
nobre Senador, desde já transfiro, para data a ser 
ulteriormente fixada, a sessão conjunta que devia 
realizar-se amanhã, para apreciação do veto 
presidencial ao projeto de lei que dispõe sôbre 
aposentadoria dos servidores civis que trabalham em 
estabelecimentos industriais da União, que fabricam 
munições e explosivos. 

Quanto aos mais vetos que pendem de 
deliberação do Congresso, a Mesa se entenderá 
com a da Câmara, a fim de combinar a orientação 
a seguir. 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador 
Lino de Mattos. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 168, DE 1958 
 
Senhor Presidente. 
Requeiro à Mesa, na forma regimental, sejam 

solicitadas ao Senhor Ministro das Relações. 
Exteriores as seguintes informações: 

1 – A execução do «stand» do Brasil na 
Exposição de Bruxelas estêve a cargo de técnicos de 
propaganda? 

2 – Possui o referido. «stand» um pavilhão 
destinado à propaganda do café do Brasil, que esteja 
à altura da nossa posição de País maior produtor? 

3 – Cuidou-se na preparação do nosso 
«stand», de executar a propaganda do café 
brasileiro, tendo em vista o que seria feito, com o 
mesmo objetivo, pelos concorrentes do Brasil, 
notadamente os produtores africanos? 

4 – Os países ou colônias africanas, 
produtores de café, apresentam-se na Feira de 
Bruxelas, com pavilhões maiores e melhor 
executados, do ponto de vista da moderna técnica 
publicitária, do que o pavilhão brasileiro? 

5 – Se fôr de conveniência à Política Cafeeira 
em curso a apresentação do Brasil, naquele certame, 
em condições de impor-se, através de um gênero de 
propaganda que possa promover um impacto, 
revolucionando a propaganda cafeeira e superando o 
material publicitário de seus concorrentes, ainda há 
tempo para isso? 

6 – Os executores e responsáveis pela mostra 
brasileira, em Bruxelas, tiveram apoio financeiro, 
técnico e material do IBC? 

7 – A verba que o IBC tenha destinado ou 
queira destinar para êsse fim é suficiente  
à realização de um plano publicitário de vulto; 
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que possa produzir os resultados esperados, 
superando a propaganda dos produtores concorrentes? 

8 – Qual a verba destacada pelo Ministério das 
Relações Exteriores para a montagem e manutenção 
do «stand» brasileiro? 

9 – Foi previsto no planejamento dessa mostra 
a participação ativa da indústria nacional, inclusive 
através de contribuição financeira? 

10– A exemplo do que fizeram outros países, 
promove o Brasil, na Feira de Bruxelas, a venda de 
produtos brasileiros, ou «souvenirs», selos do correio 
etc., que possam contribuir para custear as despesas 
havidas? 

11 – Qual o orçamento geral, de receita e 
despesa, previsto para a mostra brasileira na 
Exposição de Bruxelas? 

 
Justificativa 

 
A mostra patrocinada pelo Govêrno belga, 

visando a apresentar as. melhores realizações do 
homem neste último quarto de século, empolga os 
turistas e homens de negócios de todo o mundo, ao 
deparar, em Bruxelas, com essa magnífica feira de 
quase cinqüenta pavilhões em volta do «Atomium». 

O Brasil está presente nesse espetacular 
certame, que chamou a atenção da opinião pública 
mundial. 

Resta saber, porém, se a nossa terra ali está 
representada de forma a contribuir para o 
desenvolvimento de negócios que interessem à 
nossa economia ou para o fortalecimento do 
prestigio internacional do Brasil. 

Assim, é indispensável indagar sôbre o que foi 
ou está sendo. feito nesse sentido, para que medidas 
adequadas possam ser tomadas em tempo, visando 
a realização do elevado objetivo que motivou a 
participação do Brasil. 

Deve, a meu ver, a participação do Brasil ser 
orientada no sentido de dar absoluta prioridade à 
questão econômica do café, que deverá ser a nota 
dominante no quadro da exposição nacional, 
principalmente tendo em vista a eventualidade de 
uma ampla e bem cuidada mostra publicitária, da 
parte dos produtores concorrentes, em especial os 
africanos. 

Essa é a razão determinante dêste 
requerimento, que fica, assim justificado. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra pela 
ordem o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (pela ordem) (*): – 
Sr. Presidente, a verba, à conta da qual corre a 
despesa do stand do Brasil em Bruxelas é do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Acontece que hoje, antes de redigir o requerimento, 
no momento submetido à consideração da douta 
Mesa, me comuniquei pelo telefone com o Ministério 
do Trabalho, Indústria é Comércio e de lá me 
informaram que o stand está subordinado ao 
Ministério das Relações Exteriores. A seguir, 
entendi-me, também pelo telefone, com a Secretaria 
Geral do Itamarati e obtive a informação de que 
efetivamente, na parte administrativa, tudo quanto se 
relaciona com o stand do Brasil na exposição de 
Bruxelas está subordinado ao Ministério das 
Relações. Exteriores. 

Não sei se a informação é precisa. Êsse o 
motivo pelo qual encaminho o requerimento ao 
Ministro das Relações Exteriores. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Peço, Sr. Presidente, conste do ofício a ser 

encaminhado àquele titular essas explicações, 
porque, na hipótese de haver êrro de enderêço, serei 
naturalmente cientificado, para tomar outra 
providência. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. será atendido: 
(Pausa). 

Sôbre a mesa dois requerimentos de urgência. 
São lidos os seguintes requerimentos 

 
REQUERIMENTO 
Nº 169, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado, com 

o art. 126, letra J, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara número 
13, de 1958, que transforma em estabelecimento 
federal de ensino superior a Escola de Química da 
Universidade do Paraná; federaliza a Faculdade de 
Ciências Econômicas do, Ceará e.a Faculdade de 
Medicina de Alagoas; cria a Escola de Química da 
Universidade da Bahia, a Faculdade de Odontologia 
e o Instituto de Pesquisas Bioquímicas, e dá outras 
providências: 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Daniel Krieger. – Attílio Vivacqua. – Lourival Fontes –  
Lima Guimarães. – Gilberto Marinho.– João 
Villasbôas – Lameira Bittencourt. – Argemiro de 
Figueiredo. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 170, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 268, de 
1957, que autoriza a União a constituir uma So- 
 

ciedade por Ações, que se denominará Companhia 
Hidrelétrica de Campo Grande, com fôro e sede na 
cidade do mesmo nome, no Estado de Mato 
Grosso. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Filinto Müller – Ruy Carneiro. – Argemiro de 
Figueiredo. – Paulo Fernandes. – Sá Tinoco. – Alô 
Guimarães. – Lameira Bittencourt. – Sebastião 
Archer. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados depois da Ordem 
do Dia. 

Vai ser lido projeto de lei proposto pelo nobre 
Senador Gilberto Marinho. 

Lido e aprovado, é despachado às Comissões 
de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e 
de Finanças o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 11, DE 1958 
 

Dispõe sôbre a aplicação do artigo 180, da Lei 
número 1.711, de 28 de outubro de 1952, (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União) a 
servidores aposentados que vierem a exercer cargo 
em comissão de direção. 

 
Art. 1º O servidor público aposentado que vier 

a exercer cargo em comissão, de direção, ao 
retornar à inatividade, contará, para os efeitos do art. 
180, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), 
o tempo de serviço prestado na nova investidura. 

Parágrafo único. A contagem do novo tempo 
de serviço bem como a conseqüente revisão dos 
proventos de aposentadoria, serão efetuados a 
requerimento do interessado ao Tesouro Nacional. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições, em contrário. 
Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 

Gilberto Marinho. 
 

Justificação 
 
O projeto que ora submetemos à consideração 

do Senado Federal objetiva fazer justiça àqueles 
que, embora aposentados sejam chamados ao 
serviço ativo, para exercer cargo em comissão, no 
interêsse do serviço público. 

Se o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, 
no art. 183, admite que o funcionário aposentado, 
que vier a exercer cargo em comissão que não seja 
de direção, terá ao retornar à inatividade, proventos 
iguais ao vencimento do cargo em comissão, desde 
que a tenha exercido por mais de 10 (dez) anos e já 
conte, ao total, mais de 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço público, maior razão existe para que, de 
semelhante vantagem goze o aposentado que fôr 
comissionado em cargo de direção. 

A exclusão dêste do texto dos Estatutos, só 
pode ser atribuída a um lapso do legislador, pois, 
tanto quis assegurar, aos aposentados, as vantagens 
do art. 180, quando chamados ao serviço ativo, que 
rejeitou o veto presidencial oposto ao já mencionado 
art. 183. 

Acrescente-se que, para o caso vertente, o 
interêsse público é dominante em relação ao 
exercício dos cargos de direção. 

Para o exercício dêstes o interêsse do servidor 
público é pràticamente secundário se confrontado 
com o público, isto é, com o da administração de 
contar com o concurso do servidor chamado a 
exercer cargo de direção. 

Dai porque a inteira procedência do projeto 
que ora temos a satisfação de submeter à 
deliberação desta Casa. 

O seu objetivo primacial é o de fazer justiça, 
expungindo da legislação vigente descabida 
distinção entre aposentados no exercício de cargos 
em comissão, que não sejam de direção, e os que 
tenham exercido, exerçam ou venham a exercer 
cargos em comissão, mas de direção. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Gilberto Marinho. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
Artigos 180 e 183, da Lei número 1.711, de 28 

de outubro de 1952: 
«Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 

anos de serviço público será aposentado: 
a) com as vantagens da comissão ou função 

gratificada em cujo exercício se achar, desde que o 
exercício abranja, sem interrupção, os cinco anos 
anteriores. 

b) com idêntica vantagens, desde, que o 
exercício do cargo em comissão ou da função 
gratificada tenha compreendido um período de dez 
anos, consecutivos ou não, mesmo que, ao 
aposentar-se, o funcionário já esteja fora daquele 
exercício. 

§ 1º No caso da letra «b», dêste artigo, 
quando mais de um cargo ou função tenha sido 
exercido, serão atribuídas as vantagens de maior 
padrão, desde que lhe corresponda um exercício, 
mínimo de dois anos; fora essa hipótese, atribuir-se-
ão as vantagens do cargo ou função de remuneração 
imediatamente inferior. 

§ 2º A aplicação do regime estabelecido neste 
artigo exclui as vantagens instituídas no art. 184, 
salvo o direito de opção». 

«Art. 183. O funcionário aposentado que vier a 
exercer cargo público em comissão, que não seja. de 
direção, terá, ao retornar à inatividade, proventos 
iguais ao vencimento do cargo em comissão, des- 
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de que o tenha exercido por mais de 10 anos, e já 
conte, ao total, mais de 35 anos de serviço público». 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa outro 
projeto de lei. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 12, DE 1958 

 
Dá nova redação ao inciso 3º do art. 15 do 

Decreto número 3.695, de 6 de fevereiro de 1958. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O inciso 3º do art. 15 do Decreto nº 

3.695, de 6 de fevereiro de 1958, alterado pelo 
Decreto-lei número 8.958, de 28 de janeiro de 1946, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

«3º Os netos, órfãos de pai ou filhos de pai 
inválido». 

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

 
Justificação 

 
O Decreto-lei nº 8.958, de 28 de janeiro de 

1946, que consolidou as disposições legais sôbre o 
montepio militar e a pensão correspondente aos 
herdeiros de militares, dando nova redação ao artigo 
15 do Decreto nº 3.695, de 6 de fevereiro de 1938, 
no inciso 3º do mesmo artigo 15, atribuiu o direito à 
pensão, na falta de viúva e filhos, aos netos, órfãos 
de pai e mãe». 

Como se vê, na forma da lei atual, os netos de 
militar falecido sòmente farão jus à pensão em sendo 
órfãos de pai e mãe. 

Há casos, entretanto, nos quais o avô é o 
arrimo de família. Tem o encargo da manutenção 
da nova viúva e dos seus filhos. Como,  
também, pode ser único arrimo de 
 

genro viúvo e inválido e de seus filhos. Nessas 
hipóteses o falecimento do militar deixará à míngua de 
recursos a família dêle dependente, em situação de 
rematada iniquidade, face à própria natureza da 
instituição do montepio militar e da respectiva pensão. 

Daí ser de inteira justiça a reforma da lei em 
causa, nos têrmos do presente ante-projeto. 

Sala das Sessões, em 21-5-1958 – Attílio 
Vivacqua: 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
DECRETO-LEI Nº 8.958, DE 28 DE  

JANEIRO DE 1946 
 

Altera o art. 15 do Decreto n. 3.695, de 6 de 
fevereiro de 1939. 

 
O Presidente da República, usando da 

atribuição que. lhe confere o artigo 180 da 
Constituição decreta: 

Art. 1º O art. 15 do Decreto número 3.695, de 6 
de fevereiro de 1938, que consolida as disposições 
legais sôbre montepio militar e a pensão correspondente 
aos herdeiros, passa a vigorar com a seguinte redação: 

«Art. 15. São considerados membros da 
família, para herdar a pensão, as pessoas em 
seguida enumeradas, havendo precedência na 
prioridade aqui estabelecida: 

1º A viúva, enquanto viver honestamente, ou 
enquanto não mudar de estado, casando com 
pessoa civil (art. 19 do Decreto número 695, de 28 
de agôsto de 1890); 

2º As filhas solteiras, viúvas e casadas e os 
filhos menores de 21 anos, legítimos, legitimados 
ou reconhecidos (art. 19 do Decreto nº 695, de 
1890 e art. 3º do Decreto nº 632, de 6 de novembro 
de 1899. Decreto nº 846, de 10 de janeiro de 1902) 
bem como as filhas desquitadas; os filhos ado- 
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tivos (art. 8º do Decreto número 196 de 1938) os 
filhos desquitados, legalmente reconhecidos; os 
filhos interditos, embora maiores de 21 anos, que, 
por incapacidade física ou moral, não possam 
adquirir meios de subsistência art. 1º do Decreto 
número 426, de 24 de maio de 1890); 

3º Os netos, órfãos de pai e mãe (art. 5º do 
Decreto número 632, de 1890); 

4º As mães viúvas ou solteiras (art. 19 do 
Decreto número 695 e art. 2º do Decreto número 
632), bem como as desquitadas desde que por 
ocasião da morte do de cujos já vivam efetivamente 
separadas; 

5º As irmãs germanas e consangüíneas, 
solteiras e viúvas (artigo 19 do Decreto número 695; 
art.6º da Lei nº 632 de 1899 e art. 46 do Decreto 
número 4.793, de 7 de janeiro de 1924), bem como 
as desquitadas. 

Parágrafo único. A reversão obedecerá 
sempre à ordem da sucessão estabelecida no. 
presente artigo». 

Art. 2º O disposto neste decreto-lei aplica-se 
às habilitações em curso bem como às que se 
procederem por, motivo de morte em operações de 
guerra. 

Art. 3º Êste decreto-lei entra em vigor na data 
de sua publicação.  

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

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1956 125º da 
Independência e 58º da República – José Linhares. –
Armando F. Trompowsky. – Jorge Dodsworth 
Martins. – Conrobert Pereira da Costa. – J. Pires do 
Rio. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto ora 
apoiado vai às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças. 
(Pausa). 

Recebeu a Mesa o projeto de resolução que 
vai ser lido. 

Lido e aprovado, é despachado às Comissões 
de Constituição e Justiça e Diretora o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 10, DE 1958 
 

Acrescenta parágrafos ao nº 154 do 
Regimento Interno. 

Art. 1º O art. 154 do Regimento Interno 
(Consolidação das Resoluções ns. 9, de 1952; 2, 15, 
18, de 1953; 12, 20, 28, 29 e 30, de 1954) passa a 
ter os seguintes parágrafos: 

§ 1º Terminada a legislatura serão arquivados 
os projetos de lei e de resolução do Senado em 
primeira discussão, sendo a respectiva lista dada a 
conhecer ao Plenário remetida a todos os, 
Senadores no curso do primeiro mês da sessão 
legislativa com que se iniciar a nova legislatura. A 
cada Senador, ou Comissão, caberá o direito de 
requerer o desarquivamento de qualquer projeto. O 
requerimento, lido em sessão, será incluído em 
Ordem do Dia para votação. Ao fim da primeira 
sessão legislativa ordinária da nova legislatura serão 
considerados definitivamente arquivados os projetos 
cujo desarquivamento não haja sido requerido e 
concedido. 

§ 2º Os projetos originários da Câmara, os de 
decreto legislativo do Senado e os de lei do Senado, 
em segunda discussão, prosseguirão o seu curso na 
nova legislatura, tendo reabertas as discussões 
encerradas. 

§ 3º Os projetos referidos no parágrafo 
anterior que não tenham figurado em Ordem do  
Dia no último ano da legislatura finda serão, 
independentemente de pareceres, submetidos ao 
Plenário na primeira sessão legislativa ordinária 
  



– 659 – 
 

da nova legislatura, a fim de que delibere se devem 
ter prosseguimento, considerando-se pela rejeição o 
pronunciamento contrário a essa providência». 

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data da 
sua publicação, aplicando-se as suas disposições no 
ano em curso aos projetos de legislaturas anteriores. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1958. –  
Filinto Müller 

 
Justificação 

 
A experiência aconselha a introduzir no 

Regimento disposições que regulem a situação dos 
projetos que, iniciados no Senado ou recebidos para 
revisão, tenham ficado paralisados por longo tempo, 
por falta de condições propicias ao seu 
prosseguimento, alguns já tendo, até, perdido a 
oportunidade. Tal como se faz na Câmara, é 
aconselhável o arquivamento, ao fim da legislatura, 
dos iniciados no Senado, que se encontrem ainda 
em início de tramitação, isto é, em primeira 
discussão, ressalvada a possibilidade de se requerer 
o seu desarquivamento até o fim da primeira sessão 
legislativa ordinária da nova legislatura. 

Êsse o objetivo do presente projeto, que 
também cogita dos projetos em revisão que tenham 
deixado de figurar em Ordem do Dia no último ano 
da legislatura finda. Se aceita a nossa proposta, 
virão êles a Plenário na primeira sessão legislativa 
ordinária da nova legislatura, a fim de que decida se 
devem ou não, ter prosseguimento. 

Será um meio de desafogar as Comissões dos 
projetos, que, por inoportunos ou notòriamente 
inviáveis ou inconvenientes, sem essa providência se 
acumulariam indefinidamente nas respectivas pautas, 
com prejuízo para os trabalhos dêsses órgãos. 

Sala das Sessões, em 21-5-58. –  
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Daniel Krieger encaminhou à Mesa requerimento que 
vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 171, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123 letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei do Senado número 8, de 1958, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala, das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
a deliberação do Plenário, o Projeto de Lei do 
Senado número 8, de 1958, será incluído na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação em primeira, discussão do Projeto de 

Lei do Senado número 1, de 1958, que dispõe sôbre 
moratória e outras medidas de assistência às vítimas 
em inundações verificadas em diversos municípios 
fluminenses (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento número 149, de 1958 do Sr. Attílio 
Vivacqua e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 13 do mês em curso), tendo pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça; de 
Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito a  

atenção dos nobres Senadores para o fato de  
que houve equivoco no Avulso. O projeto  
consta como em fase de discussão, quan- 
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do esta foi encerrada na sessão de ontem. A matéria 
está em votação. 

Em votação a emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. LINO DE MATTOS (para encaminhar. 
a votação) (*): – Sr. Presidente, conforme 
lembramos ontem, quando a proposição era 
discutida, o Congresso Nacional inúmeras vêzes, 
aprovou auxílios a cidades espalhadas pelo Brasil, 
igualmente vítimas da inclemência do tempo. 

A fim de confirmar a assertiva, tenho em mãos 
cópia da Lei número 2.768, de 2 de maio de 1956, 
que concedeu auxílio no total de setenta milhões de 
cruzeiros para indenização de prejuízos ocasionados 
também por tromba d'água em vários municípios dos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Foram favorecidos os seguintes Municípios: 
Guarujá, em São Paulo, com Cruzeiros 

1.000:000,00; Santos, em São Paulo, Cruzeiros 
20.000.000,00: São Vicente, Estado de São Paulo, 
até Cr$ 2.000.000,00; Grão Mogol, Estado de Minas 
Gerais, até Cruzeiros 1.000.000,00; Bonita de Santa 
Fé, São José das Piranhas, Monteiro, (Distrito do 
Prata), Capazeiros e Patos (Estado da Paraíba), até 
3.000.000 00; Porciúncula (Distrito de Purilândia) no 
Estado do Rio de Janeiro, até Cruzeiros 
1.000.000,00; Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 
até Cruzeiros 40.000.000,00; Jaguarão, Estado do 
Rio Grande do Sul, até Cruzeiros 2.000.000,00. 

Assim, já há precedentes favorecendo cidades 
atingidas por inundações, à semelhança das locandades 
fluminenses que o eminente Senador. Sá Tinoco, deseja 
amparar através do projeto de lei em de- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

bate, a qual, a meu ver, deve ser atendido. 
Sr. Presidente, foram levantadas Questões 

de Ordem constitucional. Há por parte das 
Comissões, conflito de orientação – uma 
favorável e duas contrárias. Decorre no entanto, 
estar a proposição sujeita regimentalmente, a 
duas discussões. Apelo para os nobres colegas a 
fim de que a matéria seja aprovada na primeira 
discussão. 

É meu desejo apresentar, em segunda 
discussão, emendas que, acredito, acabem por 
resolver as dificuldades criadas no momento. 

Assim, Sr. Presidente, desejava encontrar, 
através da Mesa, a fórmula regimental baseada na 
qual fôsse possível a aprovação, pura e simples, da 
proposição, como está, a fim de que, na segunda 
discussão, além das emendas que pretendo 
oferecer, outros colegas colaborem no sentido de 
aperfeiçoar o louvável trabalho do eminente Senador 
Sá Tinoco. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa 
um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Eu, que 

defendi o projeto em quase todos os artigos, 
exceto o que dispõe sôbre a moratória, aceito a 
ponderação de V. Exa. O Senado terá, assim, 
oportunidade de receber as informações que 
solicitou e, então, atender as objeções 
formuladas nos pareceres das Comissões de 
Finanças e de Economia. Louvo, portanto, a 
lembrança do ilustre orador. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Muito obrigado 
ao nobre Senador Attílio Vivacqua. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
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O SR. LINO DE MATTOS: – Com  
prazer. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Acompanho o 
eminente Senador Attílio Vivacqua no pensamento 
de estudar melhor a situação, dadas as luzes que V. 
Exa. trará ao projeto, com suas emendas. 
Poderemos, então, dar novo sentido ao assunto e, 
por conseguinte, nosso voto favorável. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Há, na minha 
proposta, pouco ou quase nada de luz, no sentido 
jurídico. Contém ela, no entanto muito de coração e 
de compreensão humana. Consoante, tive ensejo de 
afirmar antes, um fato ocasional fêz-me testemunha 
dos acontecimentos naquela região assolada. 
Regressei com o coração confrangido – como bom 
brasileiro que já assistira a dramas em outras zonas 
do País – e convencido de que alguma providência 
precisava ser tomada. 

Daí haver eu aplaudido o gesto do Senador Sá 
Tinoco, quando apresentou o projeto de lei em 
debate. Não pediu S. Exa. auxílio, pura e 
simplesmente. Teve dúvida quanto à 
constitucionalidade da proposta, se ela visasse tão 
sòmente a conceder auxílio e procurou contornar a 
dificuldade a fim de encontrar o caminho jurídico, 
legal, constitucional. Não é plausível nem aceitável 
que, a esta altura dos acontecimentos, deixe o 
Senado de amparar as populações vítimas da 
calamidade. 

O SR. SÁ TINOCO: – V. Exa. permite um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. SÁ TINOCO: – Como disse  
muito bem V. Exa., foi êsse o meu intuito ao 
apresentar o projeto, visto conhecer a região  
atingida pela calamidade a vivas côres, no- 
 

ticiada, pela televisão, imprensa e rádio. 
O Sr. Presidente da República, convidado a 

visitar os municípios atingidos pelo flagelo, e 
impossibilitado de comparecer, fêz-se representar 
por diversas autoridades, com a missão de 
acompanhar de perto os fatos e adotar as 
necessárias providências. Naquela ocasião, tive 
oportunidade de informar às vitimas das inundações, 
que de um momento para outro ficaram 
completamente desamparadas, que o Govêrno 
acorreria em seu auxílio. Assim, se meu projeto não 
tem fundamento jurídico – o que acredito – há, no 
entanto, o lado humano, que o Senado deverá 
considerar, aprovando a proposição. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Estou de pleno 
acôrdo com o nobre Senador Sá Tinoco. É 
exatamente para o lado humano que peço a atenção 
dos nobres colegas, a fim de encontrarmos uma 
fórmula, uma saída, com o objetivo de atendimento 
da proposição. 

Sr. Presidente, tenho para mim que a Casa 
agirá com acêrto aprovando a emenda e cada um 
dos artigos do projeto, pura e simplesmente, nesta 
primeira discussão. Na segunda discussão, então, 
apresentaríamos as emendas que sanassem as 
dificuldades surgidas: 

Sr. Presidente, creio que essa fórmula poderá 
ser aceita. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador Lino 
de Mattos, solicitou a colaboração da Mesa para, 
dentro do Regimento, ser o projeto aprovado nos 
têrmos em que está redigido. À Mesa falece 
pronunciamento nesse sentido. Sujeita a proposição 
à deliberação do Plenário, dará cumprimento à 
decisão dos Senhores Senadores. 

Em votação a emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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Os Senhores Senadores que  
a aprovam, queiram conservar-se sentados.  
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA 1-C 
 
Suprima-se o art. 3º com os seus parágrafos. 
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 

decisão do Plenário, fica eliminado do projeto o art. 
3º e seus parágrafos. 

Passa-se à votação do projeto, artigo por 
artigo. 

Em votação o art. 1º. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
O SR. SÁ TINOCO (pela ordem):  

– Sr. Presidente, peço verificação da  
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que 
aprovam o art. 1º do Projeto de Lei do Senado 
número 1, de 1958. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
aprovaram o art. 1º e levantar-se os que o rejeitam. 
(Pausa). 

Votaram a favor 15 Srs. Senadores e,  
contra, 8. 

Não há número. 
Vai-se proceder à chamada. 
Procede-se à chamada, à que respondem os 

Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Fausto Cabral. 

Kerginaldo Cavalcanti. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Attílio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (27). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 27 Srs. Senadores. Com o Presidente, 28. 
Não há número. Fica adiada a votação do projeto. 

Passa-se às matérias em fase de discussão. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo número 21, de 1957, originário da 
Câmara dos Deputados que determina o registro do 
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
José Ferreira Batista e sua mulher, para 
financiamento de obras destinadas à irrigação de 
terras de sua propriedade, situadas no Município de 
Glória, no Estado da Bahia, tendo Pareceres 
Favoráveis sob ns. 130 e 131, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
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A votação fica adiada por falta de número. 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado número 47, de 1956, que altera as Leis ns. 
1.316, de 20 de janeiro de 1956 (Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares), 2.283, de 
20 de agôsto de 1954 e 2.710, de 19 de janeiro de 
1956, tendo Pareceres, sob ns. 114 e 116, de 1958, 
das Comissões, de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, Segurança Nacional e de 
Finanças, pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
 
Discussão única da emenda da Câmara dos 

Deputados ao Projeto de Lei do Senado número 4, 
de 1957 que denomina Escola Técnica Coriolano de 
Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa, tendo 
Pareceres, sob ns. 132 e 133 de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável, com 
a emenda de redação que oferece e de Educação e 
Cultura favorável ao projeto e à emenda de redação 
da Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
Primeira discussão do Projeto de Lei  

do Senado número 12, de 1957, que  
dispõe sôbre o registro de diplomas expedidos 
 

por estabelecimento de Ensino Superior, tendo 
Pareceres, sob ns. 134 e 135 de 1958 Comissões de 
Constituição e Justiça, favoráveis com emenda que 
oferece; e de Educação e Cultura, favorável ao 
projeto e à emenda da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número. 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 

matéria da Ordem do Dia. 
Os dois requerimentos de urgência lidos na 

hora do expediente e sob ns. 169 a 170 têm 
igualmente a votação adiada, por falta de número. 

Convoco os Senhores Senadores para sessão 
extraordinária, hoje, às 21 horas e 30 minutos. 

Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, inscrito para esta oportunidade. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, é com a mais viva 
emoção que venho reverenciar perante o Senado a 
memória de um dos mais dignos expoentes da 
Magistratura brasileira, o Desembargador José 
Antônio Lopes Ribeiro, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, falecido nesta  
Capital. 

Pranteio, também, o inesquecível amigo, o 
sábio e querido mestre que me acompanhou os 
primeiros passos no Pretório de Cachoeiro de 
Itapemerim, desde meu tempo de estudante, quando 
munido de uma carta de solicitador, iniciava a minha 
vida forense. 
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O saudoso extinto nasceu em São Salvador, 
em 19 de setembro de 1868. Seu pai, o Sr. José 
Lopes Ribeiro representava uma antiga estirpe de 
virtudes da família baiana. 

A infância e juventude do Desembargador 
José Antônio Lopes Ribeiro transcorreram em um lar 
pobre, pontilhadas de dificuldades. Para ajudar a 
manutenção da casa paterna, ingressou no comércio 
aos 14 anos de idade. Mas, o amor ao estudo 
abrasava a inteligência do jovem comerciário, 
sempre estimulado pelo carinho e assistência de 
seus progenitores, animados pelo espírito cultural, 
que é um eterno apanágio de sua terra natal. 

Matriculado na Faculdade de Direito do Estado 
da Bahia, cursou-a até o 4º ano. Transferindo-se 
para a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 
desta Capital, colou grau a 16 de janeiro de 1898. 
Nesse mesmo ano foi nomeado Promotor Público da 
Comarca de Alegre, no Estado do Espírito Santo, 
onde passou a quase totalidade do seu longo a 
curriculum-vitae. 

Voltou à Bahia para contrair núpcias com a 
pranteada D. Eponina da Silva Rodrigues, a querida 
D. Iaiá, filha do Alte. Gaspar da Silva Rodrigues, sua 
dedicada e prendada companheira, que foi um dos 
mais belos ornamentos da sociedade de seu tempo. 

Em conseqüência de enfermidade que 
acometeu sua espôsa, afastou-se da comarca de 
Alegre, na qual revelara seus altos méritos. 

Nomeado promotor da comarca de 
Bonsucesso, em Minas Gerais, não durou, muito, 
porém, a sua ausência do Espírito Santo, para onde 
retornou, passando a militar durante 5 anos na 
advocacia. Exerceu, em seguida, cercado de estima 
e aprêço de seus jurisdicionados, o cargo  
de Juiz Municipal em Pouso Alegre, no altiplano 
mineiro. 

A atração da terra e da gente capixabas teriam 
de reconduzi-lo, novamente, em 1908, ao Espírito 
Santo, que êle amava e admirava, sempre confiante 
no futuro de nosso Estado. 

Foi, nesse ano, nomeado Juiz de Direito de 
Cachoeiro de Itapemirim, que abrangia, então, quatro 
municípios, com um dos maiores índices de trabalho 
judiciário do Estado, e era um dos centros mais 
vivazes da política estadual, assinalada por 
apaixonados antagonismos. 

Ali permaneceu, durante 15 anos, devotado à 
judicatura e ao estudo. 

Seu nome projetou-se em todo o Estado, com 
a auréola de magistrado incorruptível, justo e culto. 
Sob a sua edificante modéstia, era simplesmente o 
Dr. Lopes, afetuoso sobrenome que se tornou um 
símbolo de bondade, de equanimidade e de cultura 
aliada à simplicidade. 

Sua casa era, o acolhedor e brilhante solar da 
família cachoeirense. Alegre e festiva mansão da 
arte, cenáculo das tertúlias intelectuais. 

Sob sua singeleza de trato, o Dr. Lopes 
escondia ricos cabedais de conhecimentos jurídicos, 
sociológicos, filosóficos e econômicos. Dêles 
partilhavam seus íntimos e, principalmente, os jovens 
advogados. Paciente os acolhia, procurando auxiliá-
los e animá-los para que não se sentissem, nos 
primeiros embates, temerosos da luta do Forum. Um 
mestre de confiança dos iniciados na advocacia, que 
êle considerava a mais bela e dignificante das 
profissões. Com afetuosa solicitude, procurava 
reservar aos estudantes de Direito a oportunidade  
de estrear na tribuna do Júri, e de freqüenta-Ia,  
como defensores de réus pobres, nomeados  
ex-officio. Identificava-se com a ansiedade e  
a sorte dos noviços que, tímidos ou  
esperançosos, enfrentavam o julgamento do auditó- 
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rio do tribunal popular. Nesse pôsto de revelação e 
de apresentação de valores, que era a tribuna do júri, 
alvoreceu promissor o talento de Francisco 
Gonçalves e de outros que se destacaram na vida 
profissional, nas letras jurídicas e na vida pública. 

Conhecedor do drama, que êle próprio viveu, 
do estudante necessitado, quantas vêzes não o 
inspirava na escolha dêsses bisonhos patronos, a 
generosa intenção de lhes proporcionar o ensejo de 
receber a gratificação de cem mil réis, hoje os 
nossos insignificantes Cr$ 100,00, e que os 
Municípios da Comarca de Cachoeiro de Itapemerim 
lhes atribuía nessas defesas. Eram, na época, 
cobiçados honorários, aumentados não raro pelos 
presidentes das edilidades, em função do seu 
interêsse pela absolvição dos acusados. 

Os advogados de minha geração voltam para 
êle os seus corações agradecidos. 

Seu coração sempre floriu em bondade e 
amizade. 

O seu espiritualismo, sempre pôsto à prova na 
sua lúcida crítica às doutrinas materialistas, fortalecia 
a sua crença na vitória definitiva do ideal jurídico. 

Homem de sincera fé católica, elaborou à luz 
da doutrina da Igreja, sua sólida formação filosófica. 
Encontrava-se sempre preparado para o debate 
discreto e esclarecedor, que a cada instante travava 
nas áreas culturais de Cachoeiro de Itapemerim, 
reduto de uma elite de livres pensadores, de 
jornalistas irreverentes, de poetas agnósticos, como 
João Mota, o poeta da Musa Subversiva. 

Em 1922 foi promovido a Juiz da Capital do 
Estado. No Govêrno do saudoso Dr. Florentino 
Avidos, exerceu às funções de Secretário do Interior e 
Justiça, demonstrando também, nesse pôsto, a sua 
capacidade e o seu devotamento ao interêsse público. 

Ingressou no Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo em abril de 1925, tendo se aposentado em 
1929. A sua passagem pela Egrégia Côrte Judiciária 
de meu Estado foi honroso coroamento de sua 
carreira na Magistratura. Honram a sua tradição de 
magistrado, os ilustres Juízes de Direito desta 
Capital, os Drs. Darcy Lopes Ribeiro e Ivan Lopes 
Ribeiro. 

A questão social, sempre o preocupou. 
Guardo como uma relíquia preciosa de meus 

tempos de estudante, o exemplar que êle me ofertou, 
da famosa obra do Padre Vicent, editado em 1893, 
sob o título «Socialismo e Anarquismo», de 
comentário e interpretação da encíclica Rerum 
novarum. 

Exerceu a magistratura com a maior dignidade 
e a maior independência. A sua pura consciência de 
Juiz, sempre temperada pelo espírito de eqüidade, 
sobrepairava às exacerbadas paixões políticas, que, 
então, alimentavam as lutas dos partidos. 

Em suas decisões claramente fundamentadas, 
enfrentava com segurança as mais complexas 
questões jurídicas. Comprazia-se no exame das 
teses doutrinárias, no qual se aprofundava. 
Meditadas e brilhantes sentenças suas que êle 
modestamente escondeu à publicidade, ficaram nos 
sarcófagos dos autos. 

O Desembargador José Antônio Lopes Ribeiro 
deixou a nobre e rica herança de seu exemplo. Sua 
memória será perpetuada através do 
reconhecimento, da veneração e da saudade. 

Com estas palavras tento traduzir não só a 
homenagem de nossa Bancada, mas dos advogados 
espírito-santenses, de seus inúmeros amigos e 
admiradores, e o pesar do povo capixaba. (Muito 
bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Vou encerrar a 
sessão. Designo para a extraordinária de hoje, às 21 
horas e 30 minutos, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do 

Requerimento número 169, de 1958, do Sr. Daniel 
Krieger e outros Srs. Senadores pedindo urgência, 
nos têrmos do art. 156 § 3º, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara número 13, de 
1958, que transforma em Estabelecimento Federal 
de Ensino Superior a Escola de Química da 
Universidade do Paraná; federaliza a Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará e a Faculdade de 
Medicina de Alagoas; cria a Escola de Química da 
Universidade da Bahia, a Faculdade de Odontologia 
e o Instituto de Pesquisas Bioquímicas; e dá outras 
providências. 

2 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento número 170, de 1958, do Sr. Senador 
Filinto Müller e outros Srs. Senadores, pedindo 
urgência nos têrmos do art. 156, § 3º do Regimento 
Interno para o Projeto de Lei da Câmara número 
268, de 1957, que autoriza a União a constituir uma 
Sociedade por ações que se denominará Companhia 
Hidrelétrica de Campo Grande, com fôro e sede na 
cidade do mesmo nome, no Estado de Mato Grosso. 

3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado número 8, de 1958 (de autoria do Sr. 
Senador Daniel Krieger) que altera a redação da Lei 
número 3.346, de 17 de dezembro de 1957 (incluído 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na sessão anterior), tendo 
Pareceres Favoráveis (ns. 154 e 155 de 1958)  
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

4 – Discussão única do parecer da  
Comissão de Relações Exteriores sôbre a 
Mensagem número 60-58, que submete à 
apreciação do Senado a nomeação do Senhor 
Afrânio de Mello Franco Filho, Ministro 
Plenipotenciário de Primeira Classe, para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil na Suíça. 

5 – Discussão única do parecer da Comissão 
de. Relações Exteriores sôbre a Mensagem número 
61-58, que submete à apreciação do Senado a 
nomeação do Sr. José Cockrane de Alencar. 
Embaixador do Brasil na Índia, para exercer, 
cumulativamente, o cargo de enviado extraordinário 
e Ministro Plenipotenciário do Brasil junto a sua 
Majestade o Rei do Afeganistão. 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 

minutos). 
 



43ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE MAIO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

Às 21 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (36). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista  
de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem 

 
Do Sr. Presidente da República,  

nº 65, restituindo autógrafos do Projeto de  
Lei da Câmara nº 163, de 1957, já sancionado,  
que retifica, sem ônus, a Lei nº 2.665, de  
6 de dezembro de 1955, que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o exercício de  
1956. 

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

Tem a palavra o nobre Senador, Sr. Novaes 
Filho. 

O SR. NOVAES FILHO (*):  
– Senhor Presidente, nunca é demais uma  
palavra a respeito de assuntos conhecidos e 
demasiadamente debatidos, mas sempre 
atualizados, pelo alta importância de que se 
revestem. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Levanta-se nesta hora, ou melhor, tenta-se 
levantar certa onda de pessimismo em relação ao 
sistema parlamentarista de que tenho sido, nesta 
Casa, fervoroso adepto. 

Assim ocorre, em virtude da tremenda 
dificuldade em que se debate uma das civilizações 
mais fulgurantes do Universo, sem dúvida, a velha e 
gloriosa França a quem, nós brasileiros, tanto 
devemos no que diz respeito a nossa formação 
cultural, e aos diferentes métodos científicos que ali 
buscamos em troca do mais apreciável que o povo 
brasileiro pôde trazer da velha França para o 
progresso e o adiantamento de nossa nacionalidade. 

Sr. Presidente, essa onda de pessimismo é 
fàcilmente destruída quando qualquer homem de 
inteligência deseja buscar, através de dados 
seguros, como se comportam, no mundo, os dois 
sistemas: o presidencialista e o parlamentarista. 
Nesse caso, bem fàcilmente, chegamos à conclusão 
de que o parlamentarismo se implantou no Universo, 
em bases as mais sólidas, tendo por roteiro a 
democracia e a liberdade, ao passo que o 
presidencialismo só se comportou com galhardia, só 
trouxe interêsse ao povo, enfim, só conseguiu 
estabelecer-se em bases firmes nos Estados Unidos 
da América do Norte, onde qualquer sistema político 
seria vitorioso porque ali predominam não as linhas 
mestras de um sistema mas, sobretudo e além de 
tudo, as linhas mestras da capacidade de 
organização, do espírito de disciplina, do sentimento 
de hierarquia e da vontade e do desejo de vencer do 
povo norte-americano. 

Quando, entretanto, fugimos à observação  
do quadro presidencialista nos Estados  
Unidos da América do Norte, encontramos êsse 
sistema mal condicionado com funcionamento 
péssimo, trazendo crises e mais crises, pro- 
 

vocando revoluções e quarteladas em tôdas as mais 
nações do Continente em que vivemos. 

Sr. Presidente, quando lançamos uma vista 
sôbre o sistema parlamentarista que o meu Partido 
defende, porque se bate por uma idéia, jamais se 
norteou por pensamentos utilitaristas, mas, sim, pela 
defesa e pela implantação de um programa – aí 
então, qualquer homem que pesquise, que busque 
informações e dados seguros, verificará como o 
parlamentarismo tem trazido sossêgo, trabalho, paz 
e progresso, à Inglaterra, à Bélgica, à Holanda, aos 
notáveis países da Escandinávia, à Alemanha, à 
Itália, à Austrália, à Nova Zelândia, à África do Sul e 
ao Canadá. 

Sr. Presidente, quem quer que chegue em 
qualquer das nações a que me estou referindo, há de 
encontrar um Govêrno de responsabilidade. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Seria 

vantajoso recordasse Vossa Excelência aquela 
memorável sessão a que assistimos com a 
Delegação de representantes do Congresso 
Nacional em Israel, a reunião de Kineset, uma 
demonstração das mais brilhantes, das mais 
saudaveis do funcionamento do regime 
parlamentar inspirado no velho estilo inglês. 
Lembro ao eminente colega a presença do Líder 
Ben Grion, com todo o seu Gabinete, e aquela 
autêntica e brilhante representação de Israel, na 
qual se incluíam os integrantes da Minoria árabe 
dos Drusos, a quem visitamos numa bela manhã 
de primavera em Haya. Naquele instante 
testemunhamos o funcionamento do regime 
parlamentarista; assistimos à interpelação dos 
diferentes representantes de partidos, inclusive do 
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comunista, com dois ou três elementos com assento 
no Kineset. É de se confessar, que à admirável 
experiência do novo Estado com dez anos de 
existência, é de ser considerada por todo o mundo, 
inclusive pelo Brasil, na hora difícil em que  
vivemos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço muito a 
valiosa e autorizada intervenção do nobre e... 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ...Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – ...brilhante 
representante de Alagoas, Senador Freitas 
Cavalcanti sem favor um dos homens de alta 
sensibilidade patriótica, de inteligência e de cultura 
desta Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Obrigado a 

Vossa Excelência. 
O SR. NOVAES FILHO: – Não escapou a S. 

Exa., porque tem vistas para ver e espírito para 
sentir, na mais profunda observação, um povo 
milenar, hoje jovem, lançado à árdua tarefa da 
restauração de sua velha Palestina, que se 
apresenta, no concerto das nações, servido por alto 
padrão de cultura e investigação científica. Êsse 
povo adotou, para a restauração de sua 
nacionalidade, tão dividida e espalhada pelas 
diferentes partes do globo, o sistema 
parlamentarista; e agora é o nobre Senador Freitas 
Cavalcanti quem dá testemunho da memorável 
sessão a que nós, representantes do Parlamento 
Brasileiro assistimos, quando o Ministro da Viação 
era obrigado a responder às interpelações dos 
diferentes representantes do povo, e a justificar 
tôdas as medidas sôbre as quais lhe eram pedidas 
notícias e explicações claras. Lembrou mui- 
 

to bem o Senador Freitas Cavalcanti a alta 
demonstração a que tivemos o ensejo de assistir, do 
que é, em verdade, um Govêrno de 
responsabilidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dá Vossa Excelência 
licença para um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Tenho muito prazer 
em ouvir o nobre Senador Gomes de Oliveira, que 
me pediu um aparte antes do meu prezado colega, 
que tanto prestigia esta Casa, pela sua notável 
vivacidade de espírito, pela sua bravura cívica e pela 
sua cultura, o eminente Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V. 
Exa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Já havia 
passado a oportunidade do meu aparte, mas não 
tenho dúvidas em enunciá-lo. V. Exa. citou vários 
países em que o parlamentarismo tem dado os 
melhores resultados e tive a impressão de que se 
absteve de mencionar a França. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre orador 
começou pela França. 

O SR. NOVAES FILHO: – Realmente comecei 
pela França. Lamento que V. Exa. não tenha ouvido 
o início do meu modesto discurso. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Tem-se dado 
a França como exemplo de país em que o 
parlamentarismo está em crise. É certo que há crise 
na França – é o que me ocorria dizer – mas não do 
regime parlamentarista; é, realmente, crise da 
estrutura da vida política da França, com sua 
multiplicidade de partidos. 

O SR. MEM DE SÁ: – E multiplicidade de 
problemas. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA:  
– Problemas realmente muito sé- 
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rios, sobretudo o da multiplicidade de partidos, é que 
estão levando a França a essa situação que 
poderemos chamar de caótica. Em outros países, 
com dois ou três partidos, no máximo, o 
parlamentarismo tem dado os melhores resultados, 
como Vossa Excelência muito bem disse. Era a 
ressalva que desejava fazer quanto à crise que a 
França está sofrendo, a crise de Govêrno, de regime, 
mas que, em vez de ser do próprio regime 
parlamentar é mais da estrutura política em que vive 
o país. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato ao 
aparte do eminente representante do Estado de 
Santa Catarina a quem todos respeitamos pela 
conduta exemplar que sempre teve, como dos 
nossos brilhantes e competentes pares. S. Exa. 
disse muito bem. O que há na França não são 
defeitos do regime, mas, sim, da maneira por que a 
multiplicidade dos Partidos procura ali aplicá-lo, com 
profundas perturbações, as quais não escapam aos 
homens que acompanham de perto como deve ser 
estabelecido e praticado o regime parlamentar. 

Ouvirei, agora, com prazer, o aparte do  
nobre Senador Mem de Sá, meu companheiro de 
bancada. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito grato a V. Exa. 
e, sobretudo, a essa fidalguia pernambucana, 
jamais desmentida. Meu aparte já perdeu sua 
razão de ser, pois o prezado colega surpreendeu 
meu pensamento. Desejava felicitar o Senador 
Freitas Cavalcanti pela oportuna lembrança ao 
citar Israel. É muito comum pensar-se e dizer-se 
que o parlamentarismo só é aplicado 
perfeitamente na Inglaterra, porque reclama a 
tradição e educação britânicas e, principalmente, 
a fleugma inglêsa. Israel é a prova con- 
 

creta do contrário, como disse muito bem aquêle 
nosso colega; é um dos Estados mais novos do 
mundo, sendo milenar, e adotou o parlamentarismo 
desde que instituído no meio das mais graves crises 
que uma nação pode atravessar, cercada de 
inimigos, em luta armada ou, pelo menos, em 
vigilância permanente. O regime ali tem aprovado de 
forma plena. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado pela 
valiosa contribuição do eminente Senador Mem de 
Sá. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Estou ouvindo, 

embevecido, a magnífica oração de V Exa., que 
defende brilhantemente o sistema parlamentar. Sou 
presidencialista; mas confesso que V. Exa. se vale 
de argumentos fortemente convincentes. Um 
argumento, no entanto, desejaria fôsse examinado 
pelo nobre colega. A organização do Estado não 
deverá depender um pouco, do temperamento do 
povo? Nós, no Brasil, dar-nos-íamos bem com o 
parlamentarismo? V. Exa. afirma que a experiência 
presidencialista nos países da América do Sul é a 
que estamos vendo: uma série de revoluções. Quem 
sabe, porém, se no sistema parlamentarista, não 
teremos, na América do Sul, continente em 
formação, que está adquirindo experiência política, 
que se está politizando – para usar têrmo muito em 
moda – que se está educando politicamente, a 
mesma situação? Não seria, portanto, a culpa do 
sistema de Govêrno, mas uma questão de 
temperamento ou de educação política  
do povo. Aproveitando o ensejo do aparte,  
aplaudo as palavras de V. Exa.; ouço-as 
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com grande entusiasmo. Já que se citou a França, 
país parlamentarista, pediria a atenção de V. Exa. 
para um dos seus momentos mais importantes – ou 
se afirma como sistema capaz de jugular a 
subversão ou então, ficará provado que com o 
Parlamentarismo ou com o Presidencialismo é 
possível a perturbação da ordem e a implantação de 
regimes estranhos, talvez, até à vontade do próprio  
povo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Recebo com 
especial agrado a intervenção do Senador Filinto 
Müller, a quem, sem favor, tenho várias vêzes 
declarado, desta tribuna, que é uma autêntica 
vocação de parlamentar, pouco faltando para tornar-
se parlamentarista. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado. É 
generosidade de Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Direi a S. Exa. que, 
enquanto apenas a França, em meio a dezenas de 
países parlamentaristas vê-se assaltada por 
profunda crise, todos os Governos presidencialistas 
do mundo, exceto apenas o dos Estados Unidos da 
América do Norte, têm sido prêsa de crises 
permanentes. Ainda mais, Senador Filinto Müller, 
nenhum país, sobretudo no Novo Continente, tem, 
como o Brasil, condições mais apropriadas para 
estabelecer fazendo-o vitorioso, o sistema 
parlamentarista. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: –  Desejava lembrar, em 

resposta ao eminente Senador Filinto Müller, que 
tem tôdas as qualidades para ser parlamentarista, 
porque é homem arejado, não é prêsa de 
preconceitos... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. NELSON FIRMO: – Que sedução! 
O SR. MEM DE SÁ: – desejava lembrar, 

repito, que, na França, em primeiro lugar, não se 
pratica o regime parlamentar clássico; falta, para 
isso, um dos elementos essenciais dêsse regime, 
que é a dissolução parlamentar. Embora 
consagrada na Constituição, por uma tradição até 
hoje não quebrada, lá jamais ocorreu a dissolução 
de um Parlamento. Êsse fato justifica a crise do 
sistema parlamentar francês. E o fato de o 
Parlamento sentir-se irresponsável – tão 
irresponsável quanto o Presidente da República, 
no Presidencialismo – fá-lo abusar do poder, 
derrubando constantemente os gabinetes. Tivesse 
havido dissoluções parlamentares na França, com 
consulta à opinião pública, e os parlamentos 
teriam sido mais prudentes, em derrubar 
gabinetes, ou se teria obtido a maioria necessária 
para firmar a política do Govêrno. Quanto à 
segunda parte do que disse o nobre Senador 
Filinto Müller, a respeito dos temores do 
parlamentarismo na América do Sul – se é de 
recear-se a possibilidade da aplicação do 
parlamentarismo em nosso Continente e no Brasil 
em particular – de uma coisa se pode ter certeza: 
é que o Presidencialismo não dá certo. Estão aí, 
setenta anos de experiência, para o provarem. 
Vamos, então experimentar o Parlamentarismo. 
Ou alguém tem dúvidas de que o Presidencialismo 
não tem dado resultado no Brasil? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço ao nobre 
orador que me permita contra-apartear o eminente 
Senador Mem de Sá. 

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – De início quero 

agradecer as generosas palavras de S. Exa. 
Realmente, não sou homem de preconceitos. Sou 
presidencialista convicto – não fanático, que fuja 
ao exame de argumentos que me sejam 
apresentados. Devo até confessar pùblicamente 
ao Plenário que já pedi ao Senador Mem de Sá 
me permita, em horas de folga de que disponha, 
discutir com S. Exa. a questão do 
Parlamentarismo e do Presidencialismo. Isto 
mostra que desejo aprender e aperfeiçoar meu 
espírito em matéria de sistema políticos. Diria 
também ao nobre Senador Mem de Sá que não 
manifestei receio do Parlamentarismo na América 
do Sul, mas dúvida quanto ao que seria êle em 
nosso Continente. Apontou V. Exa. como exemplo 
de mau presidencialismo a América do Sul, 
sempre sacudida por pronunciamentos, 
revoluções etc. Não sabemos se também não 
seria assim no sistema parlamentarista. Sabe V. 
Exa. que o Chile, em determinada época, adotou 
uma espécie de parlamentarismo e não fugiu ao 
regime dos pronunciamentos. 

O SR. MEM DE SÁ: – E o que foi mau! 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não tenho temor 

do que poderia ser, mas imagino seria a mesma 
coisa, tanto com o presidencialismo como com o 
parlamentarismo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Haveria uma dúvida. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Em abono do 

sistema presidencialista no Brasil cito os Governos 
de Prudente de Morais, Campos Sales, Rodrigues 
Alves em que o país progrediu, avançou sem 
necessidade de modificações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sempre houve 
pronunciamentos militares. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Então, apelemos 
para a educação política do nosso povo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sôbre o 
parlamentarismo V. Exa. pode ter dúvidas; quanto ao 
presidencialismo tem certeza. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
desejo continuar a responder ao aparte com que me 
honrou o eminente Senador Filinto Müller, quando 
indagava se teríamos condições para o 
estabelecimento do sistema parlamentarista no Brasil. 

Somos, do Novo Continente, sem dúvida, o 
País onde as condições são as mais adequadas, 
porque tivemos meio século, do segundo Império, 
dentro do sistema parlamentarista. Com todo o 
atraso do Brasil de então, com tôda a falta de cultura 
e conhecimentos e, sobretudo, com a ausência do 
adiantamento político de que hoje dispomos, o 
parlamentarismo pode criar, no Brasil, indiscutível e 
verdadeira escola de estadistas. 

Êste mesmo Senado, no Segundo Império, foi 
uma Casa de esplendor sob qualquer ângulo que se 
o apreciasse, o da cultura, o da orientação política o 
da oratória, o de anseio de reforma, o de busca de 
adiantamento e de perfeição. 

Aí estão, Sr. Presidente, condições mestras, 
indispensáveis, nos nossos dias, para o regime da 
liberdade especialmente o de responsabilidade 
porque, no dia em que o povo se chocasse, 
estivesse contrário às diretrizes do Govêrno, em que 
o Govêrno falhasse às aspirações populares, sem 
revoluções, sem quarteladas, sem derramamento de 
sangue, êsse Govêrno seria tranqüilamente 
substituído. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem! 
O SR. NOVAES FILHO: – Desejo invocar o 

testemunho de dois velhos povos, de duas altas 
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civilizações do Universo; de dois povos diferentes 
nas raças, na cultura e na própria orientação de cada 
um dêles: Alemanha e Itália. Batidos, massacrados, 
arrasados na última guerra, ambos foram buscar, 
para o restabelecimento da ordem, para a 
implantação da hierarquia e da disciplina, para o 
trabalho e para a felicidade das suas coletividades, 
não o regime que se presume de autoridade, de 
fôrça ou energia como o presidencialismo mas o 
sistema modelar, Sr. Presidente, o que enfeixa tôdas 
as liberdades e todos os anseios democráticos – o 
sistema parlamentarista. 

Sr. Presidente, sinto que Vossa Excelência já 
me acena, declarando que há número na Casa e que 
estou dispensado destas pobres digressões... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado. 
O SR. MEM DE SÁ: – Nunca uma sessão 

noturna foi tão útil. 
O SR. NOVAES FILHO: – ...feitas porque V. 

Exa. me deu a palavra sem que eu a tivesse 
desejado nesta hora. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito 
bem; palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Juracy Magalhães, para explicação pessoal. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (*) (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, recebi  
do Presidente da Associação Comercial  
e Industrial Agrícola de Joazeíro telegrama, que 
considero indispensável ler, para conhecimento 
das autoridades e devidas providências. Não 
tenho acesso aos meios governamentais, a fim  
de transmitir-lhes o apêlo a mim dirigido,  
assim como a outros Senadores e Deputados. 
Valho-me, entretanto, da tribuna, para mos- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

trar aos interessados que pleiteiam transporte 
para suas mercadorias nessa hora difícil da  
vida nordestina, que sua reivindicação encontrou 
eco. Ressalta a angústia com que todos os 
produtores de fibra do Nordeste da Bahia, – 
especialmente de Joazeiro – aguardam o 
transporte indispensável para o escoamento do 
produto. 

O telegrama está redigido nos seguintes 
têrmos: 

"Levamos ao vosso conhecimento o texto 
do telegrama dirigido ao Presidente da República, 
e também aos Ministros: "Convictos da seriedade 
dos propósitos de V. Exa. referentes ao Polígono 
das Sêcas, permitimo-nos pedir a V. Exa. aceitar, 
sem nenhum ônus para o erário nacional, nossa 
sugestão e nosso alerta diante tão dramática 
situação do momento. Existem em nossa região 
muitas pequenas usinas extrativas de fibra de 
caroá, nelas trabalhando milhares de pessoas 
que estão sendo estranguladas, na iminência de 
serem dispensadas do trabalho, por ter o estoque 
existente de 1957 estagnado, em virtude do 
precário e deficientíssimo embarque da fibra 
produzida. Êsse descaso apresentado pela Leste 
Brasileiro pode agravar a situação vexatória pela 
sêca. Urge medida imediata para o escoamento 
do estoque de caroá existente na nossa região, 
cujo valor poderá garantir a continuidade dos 
trabalhadores existentes, também aberturas e 
outras facilidades, abrigando mais de quinhentas 
famílias famintas. Nossa exposição alerta, 
também, V. Exa. quanto a possíveis revoltas e 
saques, devido ao desemprêgo e à fome,  
que poderão ser evitados, tão sòmente 
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pela ação decisiva e imediata, sem arrodeios, da 
Leste Brasileiro. Respeitosas saudações. – Jory 
Nicola Khourt Presidente da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Joazeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos e apoiados os seguintes 
requerimentos: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 172, DE 1958 

 
Projeto com prazo esgotado em Comissão. 

Remessa à Comissão seguinte. 
 
Achando-se esgotado o prazo de que 

dispunha a Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas para se pronunciar 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1956, 
que estabelece regime especial para a navegação 
fluvial e lacustre do interior do País, requeiro seja 
remetido à Comissão que o deva apreciar em 
seguida àquela, nos têrmos da letra a e do § 4º do 
art. 91 do Regimento. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 173, DE 1958 

 
Projeto com prazo esgotado em Comissão. 

Remessa à Comissão seguinte. 
 
Achando-se esgotado o prazo de  

que dispunha a Comissão de Constituição e 
Justiça para se pronunciar sôbre o Projeto de  
Lei da Câmara nº 64, de 1957, que estabelece 
normas para colonização das terras no  
Polígono das Sêcas, requeiro seja reme- 
 

tido à Comissão que o deva apreciar em seguida 
àquela, nos têrmos da letra a e do § 4º do art. 91 do 
Regimento. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 174, DE 1958 

 
Projeto com prazo esgotado em Comissão. 

Remessa à Comissão seguinte. 
 
Achando-se esgotado o prazo de que 

dispunha a Comissão de Economia para se 
pronunciar sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 197, 
de 1957, que cria a Comissão Executiva do Sisal, 
requeiro seja remetido à Comissão que o deva 
apreciar em seguida aquela, nos têrmos da letra a e 
do § 4º do art. 91 do Regimento. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 175, DE 1958 

 
Projeto com prazo esgotado do em Comissão.  

Remessa à Comissão seguinte. 
 
Achando-se esgotado o prazo de que 

dispunha a Comissão de Constituição e Justiça 
para se pronunciar sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº  271, de 1956, que autoriza o Poder 
Executivo a doar à Prefeitura Municipal de 
Corumbá, no Estado de  Mato Grosso o imóvel 
onde se encontra instalada a agência telegráfica 
do Departamento dos Correios e Telegráfos, 
requeiro seja remetido à Comissão que o deva 
apreciar em seguida àquela, nos têrmos da letra a 
e do § 4º do art. 91 do Regimento. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. 
Filinto Müller. 
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REQUERIMENTO 
Nº 176, DE 1958 

 
Projeto com prazo esgotado em Comissão. 

Remessa à Comissão seguinte. 
 
Achando-se esgotado o prazo de que 

dispunha a Comissão de Constituição e Justiça para 
se pronunciar sôbre o Projeto de Lei da Câmara, nº 
131, de 1956, que assegura ao aluno de grau médio 
gratuidade de matrícula por motivo de falecimento do 
pai ou responsável, requeiro seja remetido à 
Comissão que o deva apreciar em seguida àquela, 
nos têrmos da letra a e do § 4º do art. 91 do 
Regimento. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos ora 
lidos serão apreciados depois da Ordem do Dia. 
(Pausa). 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votado, em discussão única, do Requerimento 

nº 169, de 1958, do Sr. Daniel Krieger e outros Srs. 
Senadores, pedindo urgência, nos têrmos do art. 
156, § 3º, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 13 de 1958, que transforma em 
Estabelecimento Federal de Ensino Superior a 
Escola de Química da Universidade do Paraná; 
federaliza a Faculdade de Ciências Econômicas do 
Ceará e a Faculdade de Medicina de Alagoas; cria a 
Escola de Química da Universidade da Bahia, a 
Faculdade de Odontologia e o Instituto de Pesquisas 
Bioquímicas; e dá outras providências. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. O projeto será incluído na 
Ordem do Dia da segunda sessão seguinte à 
presente. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 170, de 1958, do Sr. Senador 
Filinto Müller e outros Srs. Senadores, pedindo 
urgência nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara, nº 268, 
de 1957, que autoriza a União a constituir uma 
Sociedade por ações que se denominará 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, com 
fôro e sede na cidade do mesmo nome, no Estado 
de Mato Grosso. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. O projeto será incluído na 
Ordem do Dia da segunda sessão seguinte à 
presente. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 8 de 1958, de autoria do Sr. Senador 
Daniel Krieger, que altera a redação da Lei número 
3.346, de 17 de dezembro de 1957 (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispende interstício, 
anterior concedida na sessão anterior), tendo 
Pareceres Favoráveis (ns. 154 e 155, de 1958) 
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
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A votação será feita artigo por artigo. 
Os Srs. Senadores que aprovam o artigo 1º, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em votação o artigo 2º. 
Os Srs. Senadores que, aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do Dia em segunda 

discussão. 
É o seguinte o projeto aprovado em primeira 

discussão: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 8, DE 1958 

 
Altera a redação da Lei número 3.346, de 17 

de dezembro de 1957. 
 
Art. 1º Passa a ser assim redigida a parte final 

do nº 7 acrescido ao art. 9º do Decreto-lei nº 6.259, 
de 10 de fevereiro de 1944, pela Lei nº 3.346, de 17 
de dezembro de 1957: 

"e distribuição de prêmios e comissões, com 
as demais despesas, até Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros)". 

Art. 2º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor à data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE: – As matérias seguinte, 
que deverão ser apreciadas em sessão secreta, 
referem-se a mensagens presidenciais sôbre 
indicações diplomáticas, a saber: 

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 60-58, 
que submete à apreciação do Senado a no- 
 

meação do Senhor Afrânio de Mello Franco Filho, 
Ministro Plenipotenciário de Primeira Classe, para o 
cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil na Suíça. 

Discussão única do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 61-58, que 
submete à apreciação do Senado a nomeação do Sr. 
José Cockrane de Alencar, Embaixador do Brasil na 
índia, para exercer cumulativamente o  cargo de 
enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário do 
Brasil junto a Sua Majestade o Rei do Afganistão. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Solicito dos Srs. 

funcionários as providências necessárias para que a 
sessão se transforme em secreta. 

A sessão transforma-se em sessão secreta às 
22 horas e 10 minutos, voltando a ser pública às 
22,30 horas. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão pública. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia, vou 
submeter à discussão e votação os Requerimentos 
ns, 172 a 176, anteriormente lidos. 

Sem debates, são aprovados os 
Requerimentos ns. 172 a 176, de 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa providenciará 
o cumprimento da diligência de que tratam os 
requerimentos que acabam de ser aprovados. 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador 
Daniel Krieger. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 177, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra  

a, do Regimento Interno, requeiro 
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dispensa de interstício para o Projeto de Lei do 
Senado nº 8, de 1958, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1958. – 
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Aprovado. 
Projeto de Lei do Senado, nº 8, de 1958, será 

incluído na Ordem do Dia da próxima sessão. 
O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 

presidência, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE: – Em 5 dêste mês, a 

requerimento do Senhor Senador Mendonça Clark e 
outros Srs. Senadores, foi criada uma Comissão de 
cinco membros para visitar as zonas mais assoladas 
pela sêca do Nordeste. 

Atendendo a que alguns dos Senhores 
Senadores indicados para integrarem essa Comissão, 
conforme publicação feita em 7 do corrente, se 
declararam impossibilitados de viajar, no momento, a 
Mesa designa para a constituirem os Srs. Senadores 
Apolônio Salles, Lima Guimarães, Reginaldo 
Fernandes, Lino de Mattos e Mendonça Clark. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Continuação da votação, em primeira 

discussão, do Projeto de Lei do Senado nº 1,  
de 1958, que dispõe sôbre moratória e outras 
medidas de assistência às vítimas de inundações 
verificadas em diversos municípios fluminenses 
(em regime de urgência nos têrmos do art.  
156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude 
 

do Requerimento nº 149, de 1958, do Sr. Attílio 
Vivacqua e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 13 do mês em curso), tendo pareceres 
proferidos oralmente nas sessões de 19 e 20): da 
Comissão de Constituição e Justiça, favorável, com a 
Emenda que oferece, sob nº 1-C; de Economia, 
contrário; de Finanças, contrário. 

2 – Votação, em discussão única, da emenda 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado nº 4, de 1957, que denomina Escola Técnica 
Coriolano de Medeiros a Escola Industrial de João 
Pessoa, tendo Pareceres sob ns. 132 e 133, de 
1958, das Comissões de Constituição e Justiça, 
favorável, com a emenda de redação que oferece; e 
de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à 
emenda de redação da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

3 – Votação, em discussão única, Projeto de 
Decreto Legislativo número 21, de 1957, originário 
da Câmara dos Deputados, que determina o 
registro do contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e José Ferreira Batista e sua mulher, 
para financiamento de obras destinadas à irrigação 
de terras de sua propriedade, situadas no 
Município de Glória, no Estado da Bahia, tendo 
Pareceres Favoráveis sob ns. 130 e 131, de 1958, 
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

4 – Votação em primeira discussão  
do Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1956,  
que altera as Leis ns. 1.316, de 20-1-51 (Código 
de Vencimentos e Vantagens dos Militares), 
2.283, de 20-8-54 e 2.710, de 19-1-56, tendo 
Pareceres, sob ns. 114 a 116, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade, Segurança Nacional e de 
Finanças, pela rejeição. 

5 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1957, que dispõe 
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sôbre o registro de diplomas expedidos por 
estabelecimentos de Ensino Superior, tendo 
Pareceres sob ns. 134 e 135, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável, com 
emenda que oferece; e de Educação e Cultura, 
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 326, de 1956, que modifica o art. 226 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo Pareceres 
sob ns. 696, de 1957 (e 38 e 39, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável; de 
Legislação Social, contrário; e de Economia, 
favorável. 

7 – Segunda discussão do Projeto de Lei  
do Senado nº 8, de 1958, que altera a redação  
da Lei nº 3.346, de 17 de dezembro de 1957 
(aprovado em primeira discussão na sessão anterior 
e incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na mesma sessão, 
 

a requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger), tendo 
Pareceres Favoráveis (números 154 e 155, de 1958, 
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

8 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 77, de 1954, que retifica disposições 
do Código Civil, tendo Parecer Contrário, sob nº 
77, de 1958, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

9 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 50, de 1956, que regula a relação de 
direito entre as firmas comerciais e industriais e seus 
representantes, e dá outras providências, tendo 
Pareceres, sob ns. 99 a 102, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; de Economia, de Legislação 
Social e de Finanças contrários. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas e 40 

minutos. 
 



44ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 22 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 

Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá – (47). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a 

sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Sylvio Curvo servindo de Segundo 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Primeiro 
Secretário, dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofício 
 

Da Câmara dos Deputados, nº 553, 
encaminhando autógrafos do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 83, DE 1958 
 

(Nº 1.303-C – 1956. Na Câmara dos Deputados). 
 

Dispõe sôbre contagem  
de tempo de serviço prestado à 
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Superintendência e às Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional, a que se refere a Lei número 
2.193, de 9 de março de 1954, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º Ao pessoal da Superintendência e das 

Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional 
transferido para o Serviço Público Federal, por fôrça 
da execução da Lei número 2.193, de 9 de março de 
1954, e dos atos do Poder Executivo decorrentes, da 
mesma lei, para fins de gratificação adicional por 
tempo de serviço e licença especial, será, também, 
computado o tempo de serviço prestado antes de 
sua incorporação ao Patrimônio Nacional, até a data 
da entrada do referido pessoal em exercício no 
Serviço Público Federal. 

Art. 2º Os efeitos desta lei serão extensivos a 
todos que se tornaram extranumerários mensalistas 
da União, por fôrça da citada Lei número 2.193, de 9 
de março de 1954. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
PARECERES 

NS. 156 E 157, DE 1958 
 

Nº 156, de 1958 
 

Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre a 
Emenda número 2, apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara número 225, de 1957, que cria cargos na 
Justiça do Distrito Federal e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho 

I. Oriundo de mensagem do Poder Executivo, 
pretende o presente projeto de lei, criar cargos na 
Justiça do Distrito Federal, além de outras 
providências. 

II. Esta Comissão, pelo Parecer número 52-58, 
já se pronunciou sôbre o mérito da proposição, 
concluindo favoràvelmente à sua aprovação. 

III. Volta, agora, o processado à reapreciação 
desta Comissão, face à Emenda número 2, de 
autoria do nobre Senador João Villasbôas, vazados 
nos seguintes têrmos: 

"Acrescente-se onde convier: 
Art. Os Oficiais de Justiça e escreventes 

juramentados interinos, em exercício na data em que 
esta lei entrar em vigor, serão efetivados em seus 
cargos". 

IV – O objetivo da emenda, constitui velho 
tema de debate, que assoberba a administração 
Pública. 

V. O DASP, em todos os processos que lhe 
têm sido cometidos, opina; favoràvelmente, à 
efetivação de interinos, sem que, antes, atravesse o 
estágio de seleção, pela forma competitiva. 

VI. A administração pública em raros casos, 
realiza a tempo, os concursos para o provimento dos 
cargos vagos, ou providos interinamente, deixando o 
funcionário interino, ao sabor de uma instabilidade, 
que em nada atende aos interêsses da própria 
administração, nem garante ao funcionário a 
tranqüilidade de espírito, tão necessária a boa 
execução das tarefas públicas. 

VII. Assim, existem funcionários que  
já atingiram 10, 15 e 20 anos de serviço público 
ininterruptos, – tempo mais que suficiente  
para garantir-lhes, em situação normal,  
a estabilidade constitucionalmente prevista, –  
e que em razão da precariedade de 
  



– 681 – 
 
investidura, não se podem valer dessas garantias.  

VIII. Além disso, tratando-se de cargos 
isolados, nos serviços da Justiça do Distrito  
Federal, o projeto encontra arrimo no princípio  
de equidade, como bem salienta o autor da  
emenda em foco, na justificação que a  
acompanha, (Lei número 1.301, de 28 de dezembro 
de 1950). 

IX. Desta sorte, somos em princípio  
favoráveis à emenda, com a seguinte subemenda 
substitutiva: 

 
SUBEMENDA SUBSTITUTIVA À EMENDA 

Nº 2 
 
"Depois de aproveitados os candidatos 

aprovados em concurso, os Oficiais de Justiça e 
escreventes juramentados interinos, em exercício na 
data em que esta lei entrar em vigor, serão 
efetivados em seus cargos". 

Sala das Comissões, em 17 de abril de 1958. 
– Prisco dos Santos, Presidente – Gilberto Marinho, 
Relator – Caiado de Castio – Ary Vianna. 

 
Nº 157, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda  

de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara número 
225. 

 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
Examinando a Emenda número 2, 

apresentada, em Plenário pelo ilustre Senador João 
Villasbôas, ao Projeto de Lei da Câmara número 
225, de 1957, a Comissão de Finanças opina pela 
sua aprovação, nos têrmos da subemenda 
substitutiva da douta Comissão de Serviço Público 
Civil. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de  
1958. – Álvaro Adolpho, Presidente – Mathias 
Olympio, Relator – Novaes Filho. – Lima 
 

Guimarães. – Daniel Krieger – Juracy Magalhães – 
Fausto Cabral – Júlio Leite – Lameira Bittencourt. 

Emenda a que se referem os pareceres supra: 
 

EMENDA Nº 2 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art. Os Oficiais de Justiça e Escreventes 

Juramentados interinos, em exercício na data em 
que essa lei entrar em vigor, serão efetivados em 
seus cargos. 

 
Justificação 

 
A emenda justifica-se, de vez que os atuais 

Oficiais de Justiça e Escreventes Juramentados vêm, 
há muito, prestando eficientes serviços à Justiça, e, 
além disso, já existe o precedente do art. 63 da Lei 
número 1.301, de 28 de dezembro de 1950, que 
efetivou todos os Oficiais de Justiça e Escreventes 
Juramentados, então também interinos. 

Cumpre, ainda, salientar que a efetivação 
proposta é em cargo isolado e não em cargo de 
carreira (art. 41, alínea c, § 1º da citada Lei número 
1.301). 

Sala das Sessões, 26 de março de 1958. – 
João Villasbôas. 

 
PARECER 

Nº 158, DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara número 241, de 1956, 
que cria agências postais nas Vilas de Poções 
(Montalvânia), Município de Manga, e Caçaratiba, 
Município de Turmalina, no Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O projeto 244-56 da Câmara cria  

agências postais em Vila de Po- 
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ções (Montalvânia) Município de Manga e 
Caçaratiba, Município de Turmalina, no Estado de 
Minas Gerais. 

A instalação de novas agências postais implica 
em criação de novos cargos, o que poderia trazer ao 
projeto eiva de inconstitucionalidade em face do 
disposto ao § 2º do art. 67 da Constituição. 

Não se trata, porém, de um serviço existente, 
mas a criação de um novo serviço afeto ao 
Departamento de Correios e Telégrafos. 

Assim entendendo, opino pela 
constitucionalidade do projeto e pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente – Lima Guimarães, 
Relator – Argemiro de Figueiredo – Gilberto Marinho 
– Atíllio Vivacqua – Lameira Bittencourt com 
restrições – Daniel Krieger. 

 
PARECER 

Nº 159, DE 1958 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara número 257, de 1956, 
que determina a aplicação dos arts. 32 e seguintes 
do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 
1946, nas ações promovidas em juízo pelos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e municípios para 
discriminarem ou demarcarem as terras públicas de 
seu patrimônio. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
A Comissão de Constituição e Justiça,  

através do Parecer número 451, de 1957, já se 
manifestou sôbre o presente projeto, opinando, 
preliminarmente, por sua constitucionalidade  
e, no mérito pela aprovação. Ao figurar  
porém, em Ordem do Dia, foi obje 
 

to do Requerimento número 248, daquele mesmo  
ano, solicitando o reexame do assunto por êste 
órgão técnico, em virtude da superveniência da Lei 
número 3.081, de 22 de dezembro de 1956. 

2. O requerimento procede. Duas proposições 
tramitaram simultâneamente no Congresso Nacional, 
ambas versando matéria do processo aplicável às 
ações demarcatórias e discriminatórias das terras 
públicas. Coincidentemente, o projeto mais completo 
transformou-se na aludida Lei número 3.081 por 
fôrça de estar em andamento, à época, mais 
adiantado que o da proposição em exame. Estas, 
aliás, se limitam a fazer aplicar, em tais ações, o 
procedimento judicial a que se refere o Decreto-lei 
número 9.760, de 5 de setembro de 1946, artigos 32 
os seguintes do título I, capítulo II, da seção IV, da 
subvenção III. A lei referida, mais completa, atende 
melhor à própria índole das ações demarcatória e 
discriminatória, mormente no que tange ao progresso 
judicial, tendo em vista as penalidades inerentes aos 
feitos dessa natureza. 

3. Face ao exposto, fôrça é convir na 
oportunidade do requerimento de início aludido e que 
conduzi por isso, à rejeição do projeto ora 
reexaminado. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente – Attílio Vivacqua, 
Relator – Lima Guimarães – Argemiro de Figueiredo 
Gilberto Marinho – Daniel Krieger – Lameira 
Bittencourt. 

 
PARECER 

Nº 160, DE 1958 
 

Da Comissão de Constituição e  
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara  
número 251, de 1957, que modifica o 
 

 



– 683 – 
 
parágrafo único do art. 509, do Código de Processo 
Civil. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
De iniciativa do nobre Deputado José 

Bonifácio, o Projeto de Lei da Câmara número 251, 
de 1957, modifica o parágrafo único do art. 509, do 
Código de Processo Civil. 

2. A disposição modificada tem a seguinte 
redação: 

Parágrafo único. O formal de partilha poderá 
ser substituído por simples certidão de pagamento 
da legítima, se esta não exceder de cinco contos de 
réis (5:000$000). 

3. A substituição do formal de partilha pela 
simples certidão quando a legítima não exceder da 
referida quantia, teve fundamento em um dos 
princípios caracterizadores do Código Nacional de 
Processo Civil, isto é, o da economia processual; 
todavia, como oportunamente é lembrado na 
justificação do projeto, tal medida, diante da rápida 
desvalorização da moeda, não alcança mais o seu 
objeto. 

4. O aumento de limite de 5 contos para 200 
mil cruzeiros se impõe, assim, por motivos óbvios, 
razão por que opinamos pela aprovação do projeto, 
assim quanto à sua constitucionalidade e, 
juridicidade como pela sua conveniência. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Lourival Fontes. Presidente – Attílio Vivacqua, 
Relator – Lima Guimarães – Argemiro de Figueiredo 
– Gilberto Marinho – Lameira Bittencourt – Daniel 
Krieger. 

 
PARECER 

Nº 161, DE 1958 
 

Da Comissão de Constituição  
e Justiça, sôbre o Proje- 
 

to de Decreto Legislativo número 8, de 1955,  
que aprova os dois Protocolos relativos a  
emendas à "Convenção sôbre Aviação Civil 
Internacional". 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes 
Não havendo a Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados opinado sôbre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 1955, que 
aprova os dois Protocolos relativos a emendas à 
"Convenção sôbre Aviação Civil Internacional", 
decidiu o Sr. Presidente do Senado submetê-lo à 
apreciação desta Comissão, nos têrmos do art. 62, 
alínea c, do Regimento Interno. 

II – A mensagem presidencial veio ao 
Congresso acompanhada de Exposição de Motivos 
do Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual, 
justificando a medida, diz o titular da Pasta que "as 
emendas ora submetidas à aprovação do Govêrno 
brasileiro foram aprovadas na 8ª Sessão da 
Assembléia por 43 (quarenta e três) votos, uma 
abstenção e nenhum voto contrário" e "representam, 
assim o desejo unânime dos Estados contratantes de 
que se reduzam as despesas da organização 
(OAIC), que são evidentemente também suas bem 
como que se eliminem outras tantas despesas com o 
envio, anualmente, de Delegações às reuniões da 
Assembléia. 

III – Efetivamente. O primeiro Protocolo, 
referindo-se a uma emenda ao art. 45 da 
"Convenção sôbre Aviação Civil Internacional", 
concluída em Chicago em 1944, visa apenas, a dar à 
Assembléia do OAIC (Organização da Aviação 
Internacional Civil) a faculdade de transferir a sede 
da mesma. 

O segundo Protocolo, porém, é de  
evidente importância. As emendas propostas  
alteram o regime de freqüência das  
sessões da Assembléia, visando a torná- 
 

 



– 624 – 
 
las mais espaçadas, isto porque elas se revelam, 
sempre, bastante dispendiosas. 

IV – O mérito do assunto já foi examinado pela 
Comissão competente, no caso a das Relações 
Exteriores. 

No que tange ao aspecto constitucional e 
jurídico, nada há nos Protocolos que os invalide. 

De outro lado, foi obedecido, na elaboração do 
projeto, o disposto no art. 66, I, da Constituição Federal. 

Diante do exposto, opinamos favoràvelmente à 
proposição. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente e Relator – Gilberto 
Marinho – Lima Guimarães – Argemiro de Figueiredo 
– Lameira Bittencourt – Daniel Krieger – Attílio 
Vivacqua. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Apolônio 
Salles, primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos, segundo orador inscrito. 
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. Presidente 

volto à tribuna para novo exame da situação da 
família algodoeira no Estado de São Paulo. Assim 
procedo, porque a escassez de tempo na sessão de 
ontem não me permitiu tratar, com minúcias, assunto 
que considero da maior importância, porquanto a êle 
estão presos produtores de uma das riquezas 
nacionais – o algodão. Conseqüentemente, não 
pôde, também a Imprensa dar-lhe destaque, como 
se impunha. 

Conforme acentuei, a situação  
para os cotonicultores é de in- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

tensa intranqüilidade. Ainda no decorrer do  
dia de ontem, em várias regiões do Estado, 
reuniram-se, inclusive, na Associação Rural  
de Presidente Prudente, onde houve manifestações, 
sem dúvida apaixonadas, mas justas. Cumpre  
ao Poder Público estar alerta, atento quanto  
ao problema. Entre os mais exasperados, os  
mais intranqüilizados com o tratamento que está 
sendo dispensado aos produtores de algodão,  
houve alguns que formularam perguntas sérias  
ao Govêrno. Um dêles, no auge da sua 
inconformação, indagou se o Executivo está à 
espera de que se ponha fogo nas máquinas que 
trabalham com o algodão para então tomar 
providências. 

Cito uma passagem apenas, daquelas  
mais graves, para demonstrar às autoridades que 
não podem e não devem descurar do problema. 
Quando homens do trabalho, amargurados, 
perguntam se o Govêrno espera se ponha fogo no 
produto do seu labor para depois adotar medidas, é 
porque o limite de tolerância está sendo 
ultrapassado. 

A razão maior, Sr. Presidente, da gravidade  
da situação dos cotonicultores neste instante, é  
a proibição, pela CACEX, até decisão em contrário, 
da exportação do produto. Vinham já de dificuldades 
em dificuldades os produtos dessa malvácea. 
Escravizados pelas firmas que mantêm as máquinas 
beneficiadoras, obrigados a entregar o algodão  
sem preço preestabelecido, sujeito as quedas 
posteriores do mercado, na incerteza do que iriam 
receber, entretanto, ainda nutriam os lavradores  
a esperança de que as firmas proprietárias das 
máquinas lhes pagassem pelo algodão em caroço, 
pelo menos um pouco mais do que o mínimo 
estabelecido pelo Ministério da Fazenda através  
do órgão próprio. 
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Sr. Presidente, essa doce ilusão acaba de 
desaparecer com a atitude da CACEX ao proibir a 
exportação do algodão. 

É fácil compreender-se as conseqüências 
imediatas representadas pela queda da cotação do 
algodão em caroço. 

Os que entendem do assunto sabem não ser 
possível a um produtor entregar o algodão por preço 
inferior a 260 cruzeiros a arrôba, ou sejam, quinze 
quilos. 

O estabelecido pelo Ministério da Fazenda 
como mínimo, já o citei ontem, varia entre 182 e 225 
cruzeiros. 

Respondendo ao meu requerimento de 
informação sôbre o assunto, o Senhor Ministro da 
Fazenda, na pergunta em que faço a S. Exa. se o 
departamento ou o serviço próprio daquele Ministério 
já adquirira algum algodão pelo preço mínimo 
estabelecido, responde que não. Nenhum produtor 
procurou departamentos ou serviços do Ministério da 
Fazenda para negociar algodão pelo preço 
estabelecido como mínimo. 

É fácil compreender-se por que isso 
aconteceu. O preço mínimo não corresponde ao que 
exige o trabalhador da terra como compensação 
para o seu trabalho. Se, no entanto, de um lado, ele 
encontra a barreira da cotação mínima fixada pelo 
Serviço de Contrôle de Preços do Ministério da 
Fazenda, de outro, enfrenta as garras tremendas das 
firmas proprietárias das máquinas beneficiadoras de 
algodão. Estas não lhe fazem preço algum, 
submetendo-o à escravização de obrigá-lo a entregar 
o algodão sem preço, para arbitrá-lo a posteriori. 
Avançam, pràticamente, à mão armada, contra o 
infeliz o desgraçado produtor de algodão. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com todo o prazer. 

O SR. OTHON MÄDER: – Verifico que V.  
Exa. faz acusação cerrada aos maquinistas,  
isto é, àqueles que beneficiam o algodão. Não 
duvido que alguns se aproveitem da ocasião  
para explorar os colonos, os lavradores do algodão. 
A verdade, entretanto, é que o Govêrno, com  
sua política hesitante e instável – que aliás,  
não é política, mas expediente, de que lança mão,  
a todo momento – usando de poderes 
discricionários, uma hora fixando o preço, outra, 
baixando-o, em determinado momento, permitindo  
a exportação, para, depois proibi-la, faz com  
que os maquinistas não possam manter preços 
estáveis. Se o Executivo não se imiscuisse tanto  
no setor econômico da produção, acredito, os  
preços se estabilizariam e os maquinistas poderiam 
pagar preços mais razoáveis e compensadores. 
Diante, no entanto, da instabilidade e da incerteza 
em que vivem, quanto ao dia de amanhã  
são obrigados a receber o algodão, reservando-se  
a faculdade de fixar preço quando fôr oportuno.  
A maior culpa, portanto, não cabe a êsses  
homens, mas, ao Govêrno, que não têm política 
definida. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Seria uma 
situação para o Govêrno, como a de estar prêso por 
ter e prêso por não ter cão. 

No caso, entretanto, que examino, não  
me parede seja essa a hipótese exata. As  
firmas proprietárias de máquinas de beneficiar 
algodão têm um preço internacional conhecido.  
O produto, no mercado internacional, dá mil 
trezentos e quarenta cruzeiros por arrôba. De  
outro lado, têm os maquinistas estabelecido,  
para exportação, o preço de seiscentos e oitenta  
e dois cruzeiros a arrôba. Perguntar-me-ão  
os colegas: mas a diferença entre mil trezentos  
e quarenta cruzeiros e seiscentos e oitenta e 
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dois cruzeiros, a quem pertence? Por que essa 
diferença? Todos sabem que há o ágio, o confisco, 
que o Govêrno retira para o seu mercado de divisas. 
Fica, então, bem claro que os exportadores de 
algodão, que são os próprios proprietários das 
máquinas beneficiadoras, têm um preço de 
referência internacional, aliás elevadíssimo. Por 
outro lado, têm um preço de referência no mercado 
de exportação, finalmente, têm, também, um preço 
de referencia, mínimo estabelecido pelo Ministério da 
Fazenda. Logo, não se compreende, não se justifica 
não é nem humano que essas firmas poderosas 
obriguem os produtores de algodão a entregar a 
mercadoria independentemente de preço prèviamente 
arbitrado, e ficando à mercê da sorte futura. 

À vista desta situação que estou narrando, e 
hoje do domínio público, por notória, pois a imprensa 
constantemente está noticiando, resta-nos dúvida 
quanto ao comportamento da CACEX. Em linhas 
gerais resume-se no seguinte: inicialmente os 
maquinistas receberam o algodão sem preço; 
posteriormente, ficaram discutindo com o lavrador a 
base de preço. O lavrador, por sua vez, reagiu, 
protestando nas suas reuniões associativas, em 
praça pública e telegrafando para o Sr. Presidente da 
República, para o Ministério da Fazenda. No entanto, 
após tôdas essas providências, a CACEX, com uma 
penada suspende a exportação. 

Não parece à opinião pública brasileira que 
êste ato de suspensão da exportação visa amparar 
as grandes firmas que estão de posse da 
mercadoria, para que estas, à vista da queda do 
preço paguem o que bem entender? 

Parece-me ocorrência simples, elementar e 
com muita lógica. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer. 
O SR. OTHON MÄDER: – Longe de  

mim querer defender os especuladores de algodão, 
mas é preciso convir que, neste caso, temos  
de culpar o Govêrno, que interveio nessa  
operação. V. Exa. justificou quanto à exportação,  
que seria possível obter certa estabilidade de  
preços. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sim, porque a 
exigência do mercado consumidor internacional é 
muito grande. 

O SR. OTHON MÄDER: – A intervenção  
do Govêrno, a tôda hora, no problema cambial,  
faz com que ninguém saiba a quanto está o  
ágio. Hoje, pode estar num limite, amanhã,  
muito acima ou muito abaixo. É difícil, pois, certa 
estabilidade no preço de exportação. Se volvermos, 
porém, nossas vistas para o mercado interno  
do algodão veremos não ser também possível  
a estabilidade, porquanto, com uma penada,  
como V. Exa. diz, a CACEX, de um momento para 
outro, proibe a exportação. Proibida a exportação  
do algodão acontece o que ocorreu no interior  
do Paraná e de São Paulo: os preços do produto em 
caroço caem vertiginosamente. Se os maquinistas 
não tivessem tomado certas providências contra 
essa intervenção indébita e extemporânea do 
Govêrno, estariam agora falidos porque não 
agüentariam as alterações de preços. Tudo  
decorre da falta de continuidade em questão  
tão importante. Por aí, justifica-se em parte a  
não estabilidade de preços, para aquêles  
que cultivam o algodão. Do mesmo passo, por  
esta forma, a instabilidade de preços é uma faca  
de dois gumes. Assim como o preço do  
algodão pode descer de uma hora para outra, 
quando ocorre uma sêca, como, por exemplo, ùltima- 
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mente no Nordeste, também pode subir 
vertiginosamente de um dia para outro. Quem aufere 
o benefício é o lavrador por não ter preço fixo; pode 
então o vendedor tirar melhor resultado com a alta 
do produto. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sim; desde que 
as firmas efetivamente compreendessem essa 
situação e pagassem de acôrdo com a oscilação do 
mercado. 

O SR. OTHON MÄDER: – Argumento 
justamente com as firmas honestas, que cumprem os 
contratos; não argumento com os exploradores. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Assiste razão a 
V. Exa., nobre colega. Realmente, há desorientação 
governamental na política da proteção aos produtos 
em geral. 

Examino hoje, em particular, o produtor do 
algodão. Não desejo assumir a responsabilidade de 
formular a acusação de que a CACEX haja tomado a 
providência de suspender a exportação do algodão 
conluiada com as firmas proprietárias das máquinas; 
mas conduzirei minhas palavras para a conclusão a 
que, estou certo, a inteligência lúcida dos meus 
nobres Pares há-de chegar. 

Conforme afirmei, foram os produtores de 
algodão obrigados a entregar a mercadoria às 
firmas, sem preço preestabelecido. 

No momento em que estou usando da palavra, 
a firma Esteves Irmãos tem, em depósito, 5.859 
toneladas de algodão, que não lhe pertencem e  
sim aos lavradores; a SANBRA, 4.498 toneladas; 
Mac Fadden, 5.007; Matarazzo, 5.121; Anderson, 
Clayton, 4.715; Saad do Brasil, 4.534 toneladas – 
apenas para me referir às grandes organizações 
compradoras de algodão em fardo. Não me  
estou reportando àqueles que têm 500, 1.000, 1.500 
e mais toneladas. 

Fiz o levantamento de apenas seis firmas para 
que a Nação tenha idéia do montante de algodão em 
poder dos trustes internacionais, sem que até êste 
instante, haja sido estabelecido preço para a compra 
do algodão. 

Feito isto, de posse essas firmas, dêsse 
volume extraordinário de algodão e acossados pelos 
seus proprietários, trabalhadores da terra, negam-se 
a fazer preço; mas, exatamente no auge desta luta 
em que o trabalhador pede preço para seu produto e 
o comprador se nega a fazê-lo, vem a CACEX e, –  
repito, – em uma penada apenas, suspende a 
exportação de algodão. 

Esta providência drástica forçou a queda 
imediata do prêço do algodão no mercado interno. 

Desejo que o Senado da República tire a 
conclusão. Que objetivo teve a CACEX, senão o de 
favorecer às firmas que estão de posse dêsse 
algodão, ao tomar a providência draconiana que 
tomou? 

Nesta hora em que o Brasil luta, 
desesperadamente, para aumentar as divisas, para 
adquirir maior contingente de dólares, êsses dólares 
que só nos podem vir através do nosso comércio 
com o exterior, suprime o Govêrno a exportação de 
um produto, do qual já fomos o segundo competidor 
do mundo. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo o 
aparte a Vossa Excelência. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
está fazendo acusação séria, gravíssima à  
CACEX, atribuindo-lhe uma providência que 
determinou a queda do preço do algodão, 
internamente, como temos verificado. Vemos,  
assim, que tôda a acusação, a de V. Exa. e 
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a dos parlamentares, deve ser dirigida contra a 
CACEX, contra o Govêrno, o autor dessa medida. 
Sem êsse ato governamental, não teríamos a baixa 
dos preços. Nossas críticas, portanto, devem ser 
feitas ao Govêrno. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Meu nobre 
colega, há um provérbio popular muito conhecido, 
que se aplica ao caso: – "Quando um não quer, dois 
não brigam". 

Não desejassem essas firmas a providência 
drástica tomada pela CACEX e estou certo de que a 
CACEX não a teria tomado; não brigariam. 

O SR. OTHON MÄDER: – Então, a CACEX é 
cúmplice, ou antes, interessada na baixa do algodão; 

O SR. LINO DE MATTOS: – Narro ao Senado 
da República situação que não resulta de 
invencionice minha. 

Está consubstanciada pelo noticiário da 
Imprensa. 

A fim de que não paire dúvida alguma, vou 
passar à leitura do telegrama que a Associação 
Rural de Presidente Prudente dirigiu ao Sr. 
Presidente da República, sôbre essa atitude 
inexplicável e altamente prejudicial da CACEX, 
suspendendo, nesta hora, a exportação de algodão. 

O SR. OTHON MÄDER: – Estou inteiramente 
de acôrdo com Vossa Excelência na crítica à 
CACEX, pela medida absurda e anti-patriótica que 
adotou. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
sei que o telegrama deve ter chegado ao  
seu destino. Ainda sou dos que acreditam  
na eficiência do nosso telégrafo; é possível, no 
entanto, que o excesso de correspondência e a 
burocracia normal em departamentos como os do 
Catete, não tenham ainda permitido chegasse 
 

ao conhecimento do Senhor Juscelino Kubitschek o 
protesto dos lavradores de algodão do meu Estado, 
razão pela qual vou proceder à leitura do telegrama, 
hoje conhecido, porque publicado por tôda ou quase 
tôda a Imprensa. 

Quem sabe se, ao ler o noticiário sôbre o 
Senado, terá o Presidente da República sua atenção 
avivada a respeito de um problema fundamental para 
a situação econômica de nossa Pátria? 

O SR. OTHON MÄDER: – O protesto que os 
cotonicultores paulistas fazem contra a providência 
da CACEX está apoiado pelos cotonicultores 
paranaenses, igualmente prejudicados. Estão em 
situação perfeitamente igual à dos agricultores de 
São Paulo. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A família é a 
mesma, quer esteja no meu Estado, quer já no de 
Vossa Excelência o Paraná, quer no Nordeste,  
quer em outras regiões produtoras de algodão, 
porque a boa ou má sorte é absolutamente idêntica e 
todos temos que reagir. Não se poderia, mesmo, 
esperar do eminente Senador Othon Mäder outra 
atitude, nesta Casa senão a de inteira coerência na 
defesa dos interêsses dos homens da terra que 
representa. 

O SR. OTHON MÄDER: – Conte Vossa 
Excelência com meu integral apoio ao protesto que 
formula contra tal medida da CACEX. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Muito grato ao 
eminente colega. 

Passo, Sr. Presidente, à leitura do telegrama a 
que me referi: 

"A Associação Rural de Presidente Prudente, 
representando o pensamento dos cotonicultores  
da Alta Sorocabana, vem manifestar a  
Vossa Excelência o descontentamento 
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daquela classe de agricultores em face da  
absurda medida da CACEX proibindo, a 
exportação do algodão em pluma, atingindo assim 
impiedosamente os produtores, que suportarão, 
como conseqüência, mediata queda dos preços do 
algodão em caroço, agravando a situação de 
revolta e desespêro existente na região contra  
os preços estabelecidos até o momento, 
considerados prejudiciais à economia do produtor. 
A assembléia geral dos cotonicultores da Alta 
Sorocabana já havia deliberado promover  
reuniões em praça pública em sinal de protesto 
contra a situação de incerteza quanto aos preços 
vindo agora a decisão governamental aumentar  
a tensão reinante, pois a atitude da CACEX  
é recebida como outro ato de favoritismo odioso  
à indústria nacional de tecidos, em detrimento  
dos legítimos interêsses dos produtores. A  
não revogação imediata do efeito suspensivo  
da exportação de algodão provocará 
irremediàvelmente medidas de represália da 
lavoura de algodão, que não se mostra disposta a 
voltar ao plantio do algodão, agravando ainda mais 
a situação cambial do País, devendo então 
prejudicar a indústria nacional, que terá de 
importar a matéria prima para atender ao seu 
consumo. Rogamos a V. Exa. que interfira na 
defesa do produtor, determinando a imediata 
revogação da descabida portaria da CACEX, 
proporcionando ensejo aos lavradores de receber 
dos poderes governamentais tratamento eqüânime 
e justo. 

Fazendo eco ao protesto dos produtores de 
algodão, a Assembléia Legislativa de São Paulo, 
 

na sessão de ontem, enviou ao Sr. Presidente da 
República telegrama subscrito, em primeiro lugar 
pelo Deputado Francisco Franco, eminente 
parlamentar paulista, grande batalhador na defesa 
dos interêsses dos lavradores em geral e, em 
particular, dos cotonicultores, e mais 21 Senhores 
Deputados. É o seguinte: 

"Solicitamos respeitosamente a V. Exa. sustar 
a recente decisão da CACEX proibindo a exportação 
do algodão, justamente no momento em que 
milhares de lavradores estão vendendo suas 
colheitas. Tal decisão acarretou sensível baixa nos 
preços do algodão no interior do Estado, agravando 
ainda mais a situação de intranqüilidade em que está 
vivendo a família algodoeira paulista. Os Deputados 
paulistas, que subscrevem êste apêlo, aguardam 
medidas urgentes em benefício dos cotonicultores do 
Estado". 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Oportunamente 
ouvirei Vossa Excelência. 

 
Observa-se, Sr. Presidente, que já agora a 

opinião pública do meu Estado, representada por  
seu Parlamento – a Assembléia Legislativa – faz 
causa comum com a família algodoeira. Pede, clama 
e implora providências imediatas, a fim de que a 
CACEX, suspenda a medida tomada e volte a permitir 
a exportação do algodão, para manter razoável  
o preço interno. Digo razoável, Senhor Presidente, 
porque nunca poderá ser altamente compensador, 
capaz de estimular e incentivar os plantadores 
brasileiros a continuarem plantando a precio- 
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sa malvácea, fazendo-a novamente ocupar o 
segundo lugar na pauta de exportação. 

Ouvirei agora. V. Exa. nobre Senador Othon 
Mäder. 

O SR. OTHON MÄDER: – O fato nos faz 
descrer completamente da capacidade do nosso 
Govêrno. Quando todos acordam em que o Brasil 
precisa exportar, mesmo à custa de sacrifícios, para 
obter o maior número possível de divisas, a CACEX, 
órgão controlador da exportação vem com medidas 
dessa natureza, proibindo a exportação de mais um 
artigo que dava ao Brasil volumosa quantidade de 
divisas. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exato nobre 
Senador Othon Mäder. Providências têm de  
ser tomadas pelo Govêrno da República. O Brasil, 
escusado repetir, vem perdendo, dia a dia, a  
sua posição na competição internacional de  
certos produtos. Primeiro, todos se recordam, a 
borracha; depois vagarosa, mas com exatidão 
absoluta, o café. Protestos, discursos no Congresso, 
manifestações da Imprensa, críticas rudes e 
violentas, nada adianta. O Govêrno, quando deveria 
estar preocupado com a propaganda dos nossos 
produtos no exterior para facilitar sua introdução nos 
mercados consumidores, omite-se; quando não é 
assim, comete ridículos. 

Ainda ontem, encaminhei à Mesa 
requerimento de informações a propósito da 
Exposição de Bruxelas. Amigos que lá estão, e  
que me escreveram, narram o estado de ânimo,  
de espírito, em que ficaram, verdadeiramente 
humilhados, diminuídos, reduzidos a zero, quando 
visitaram o stand de café do Brasil e o do Congo 
Belga. Contaram-me, então, êsse episódio  
incrível, que a Imprensa já noticiou. A inaugu- 
 

ração do pavilhão do Brasil, na parte referente a 
café, só foi possível realizar-se porque os 
organizadores do Congo Belga forneceram café, a 
fim de que os visitantes pensassem que estavam 
apreciando o produto do Brasil. 

Quem visita o nosso stand e o outro a que me 
refiro, sai convencido de que somos os menores e os 
piores produtores de café do mundo, e que os 
maiores, os mais importantes, os que produzem 
melhor café do Universo são os africanos do Congo 
Belga. 

O SR. OTHON MÄDER: – Devíamos era 
mandar fechar um stand nessas condições. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Daí, Sr. 
Presidente, o estado de espírito de incerteza, dêsses 
meus amigos, quando davam conta de tal estado de 
coisas. À distância, sinto-me constrangido pela 
revolta dos meus amigos, pela humilhação que 
sofreram que é também a minha, como brasileiro e 
filho do café. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá-me V. 
Exa. licença para um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo-a com 
todo o prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Infelizmente, 
os nossos Governos não querem compreender que 
tôdas as vêzes em que interferem na economia do 
País é para agravá-la ainda mais. 

Em relação ao café, todos sabem que o 
Govêrno – não sei há quantos anos – vive a 
comprar, a impedir ou, pelo menos, a restringir a 
exportação do produto, sempre em prejuízo dos 
agricultores e do País. Agora, resolve também 
restringir a exportação do algodão, nosso segundo 
produto de exportação. O protesto do nobre  
colega tem inteiro cabimento. Desejaríamos tivesse 
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o Executivo um pouco de juízo e compreensão; e 
deixasse de se envolver em setores alheios à sua 
competência. Economia, ninguém faz. Ela possui 
leis; e não será um Govêrno mais ou menos caricato 
que poderá ditar leis à economia. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A tese do nobre 
Senador Fernandes Távora demandaria tempo para 
sua apreciação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – De modo 
geral, entretanto, é certa. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Infelizmente, 
existem erros na aplicação de recursos, próprios 
para determinados objetivos. O Instituto Brasileiro do 
Café tem verbas próprias para a propaganda do 
produto. Poderia, com as subvenções de que 
dispunha, organizar, não só em Bruxelas, mas, em 
tôdas as grandes cidades do Universo, stands de 
exposições do nosso café, a fim de mostrar ao 
mundo que somos produtores também de bom café. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nesse 
sentido o Govêrno nunca intervém. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Veja V. Exa. o 
que acontece: os recursos do Instituto Brasileiro do 
Café, para propaganda, em vez de aplicados no 
exterior, com amostras do produto, são gastos no 
território nacional. Quando, no entanto, um 
parlamentar deseja saber como e por que foi gasto 
tanto dinheiro, o requerimento de informações não 
merece resposta. O Ministro da Fazenda dêle não 
toma conhecimento. Vai mesmo ao absurdo de 
comprometer um colega nosso, como foi o caso do 
nobre Senador Victorino Freire, o qual veio à tribuna 
declarar que, dentro de poucas horas, traria, 
pessoalmente, a resposta daquele titular ao 
 

requerimento por mim formulado, indagando o que 
era feito dos recursos do Instituto Brasileiro do Café, 
destinados à propaganda. 

O Sr. José Maria Alkmim não só 
desconsiderou aquêle parlamentar, que infelizmente 
não está presente, em viagem ao Japão, como 
desconsiderou a mim e ao Senado. De delonga em 
delonga, de protelação em protelação, envia ofícios à 
Mesa pedindo mais prazo para a resposta; e dentro 
de alguns dias completará um ano que encaminhei o 
requerimento, procurando saber como é que foi 
gasto tanto dinheiro na propaganda de cafés finos. 

O Sr. Ministro da Fazenda não responde 
porque não pode; e porque não está em condições 
de responder! 

No momento em que a resposta viesse, 
honesta, e a Mesa lhe determinasse a leitura, a 
Imprensa, que aqui está, fiscalizando, iria saber, 
então, dos milhões malbaratados, roubados, jogados 
fora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Govêrno 
não confessará seus erros. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Enquanto isso, 
o Govêrno faz o papel feio na Bélgica,  
em exposição internacional. Na hora de servir  
aos visitantes do stand café brasileiro, submete-
se ao vexame de buscar café na África para, 
mentirosa e indignamente ofertá-lo, como se do 
Brasil fôsse. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito boa 
substituição. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer. 
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O SR. OTHON MÃDER: – A revelação que V. 

Exa. faz, neste momento de o pavilhão do Brasil em 
Bruxelas estar distribuindo café do Congo Belga 
como se brasileiro fôsse, constitui episódio altamente 
vergonhoso para todos nós. O Govêrno, entretanto, 
gasta rios de dinheiro com as Embaixadas e 
comissões enviadas àquela. Exposição. Tive ocasião 
de visitar, no ano passado, o Pavilhão do Brasil, 
naquele país. É dos anais belos edifícios ali 
construídos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Lindo prédio. 
O SR. OTHON MÄDER: – Muito bem situado, 

de arquitetura moderníssima, revela o bom gôsto dos 
nossos arquitetos. Deveríamos, por isto, aproveitar 
essa exposição para propaganda dos nossos 
produtos, justamente, o que falta. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Tem razão Vossa 
Excelência. 

O noticiário informa que de fato, o edifício 
brasileiro na Exposição de Bruxelas é maravilhoso. 

O SR. OTHON MÄDER: – Possa atestar, 
porque o vi de perto. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Não me consta, 
entretanto, que o objetivo daquela Exposição 
tenha sido o de mostrar a capacidade e o avanço 
dos nossos engenheiros arquitetos. Neste 
particular, já somos bastante conhecidos em todo 
o universo. Dispomos, em verdade, de uma 
pleiade de engenheiros arquitetos que dignificam 
nossa Pátria. 

Nossas capitais, sem exclusão quase, são 
dotadas de prédios moderníssimos, que revelam o 
aperfeiçoamento da nossa arquitetura. 

Se o ideal fôra o de conciliar  
a arquitetura moderna do Brasil 
 

com o resultado do nosso trabalho, representado 
pela nossa exportação, então estaria tudo muito 
bem. Tenho para mim, porém, que era preferível nos 
apresentarmos lá fora num prédio modesto, a revelar 
as nossas dificuldades. Nesse prédio simples, 
entretanto, na simplicidade que o caracterizasse, os 
visitantes poderiam encontrar os nossos produtos, 
principalmente o café, e dêle tomar o gôsto. Tenho 
certeza que logo em seguida, passariam a fazer a 
sua propaganda. Necessitamos exatamente de 
vender café, e para isso mister se torna a 
propaganda. Em vez de matérias pagas na 
imprensa, por que não fazer propaganda no exterior, 
até com o fornecimento direto, se fôr ocaso; do 
produto, como primeira etapa, a fim de que os povos 
não consumidores de café passem a apreciá-lo? 

Sr. Presidente, não vim hoje à tribuna 
propriamente para tratar de café. Fomos a êle 
porque, em se falando de desorganização 
governamental no plano dos nossos produtos de 
exportação, é inevitável a fuga do assunto principal 
para todos aquêles diretamente ligados ao problema. 
Vim à tribuna com objetivo certo: reclamar 
providências para a situação da família algodoeira do 
Brasil, em geral, e, em particular, do meu Estado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há pouco, 

referi-me à coerção exercida pelo Govêrno, sôbre 
a exportação do café e os maléficos efeitos que 
produziu. Agora, lembro me de perguntar a V. 
Exa.: por que razão o Govêrno, que compra 
milhões de sacas de café, a fim de melhorar o 
preço, exporta sorrateiramente centenas 
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de milhares para os Estados Unidos a fim de 
provocar alta fictícia do câmbio. Isto só serve 
para recomendar mal nosso País, porque nada 
produzirá de definitivo em relação às nossas 
finanças. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Exa. tem 
razão: nada produzirá. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desculpe-
me V. Exa. estar perturbando seu discurso com 
apartes talvez impertinentes. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Os apartes do 
nobre Senador Fernandes Távora são sempre 
oportunos e incluem-se como complemento dos 
nossos discursos, porque trazem a experiência de 
homem provado nas lutas e perfeito conhecedor 
das vicissitudes por que tem passado a nossa 
Pátria nos últimos anos. Nessas condições, 
mesmo que S. Exa. aborde, como neste instante 
assunto, que me desvie do objetivo principal que 
me trouxe à tribuna – o algodão – sempre me 
presta colaboração valiosa pela qual lhe sou 
grato. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito 
agradecido a V. Exa. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
minha presença na tribuna – já o declarei – é para 
solicitar providências em favor da família algodoeira. 

Li telegramas dirigidos ao Senhor Presidente 
da República, dos quais espero S. Exa. tome 
conhecimento. 

A semelhança de pronunciamentos 
anteriores, quando alertei a opinião pública  
sôbre a ação dos municipalistas de São  
Paulo, para organização da "Marcha ao Catete"  
– que tem por objeto exigir do Chefe do  
Executivo providências para importação das 
máquinas rodoviárias – e do mo- 
 

vimento denominado das enxadas contra os 
Cadillacs – característico da rebeldia do homem da 
terra que não se conforma com o tratamento que lhe 
está sendo dispensado – volto, hoje, a reclamar a 
atenção das autoridades, pedindo-lhes tenham 
presentes as manifestações registradas na reunião 
da Associação Comercial de Presidente Prudente, 
quando alguns dos participantes perguntavam ao 
Govêrno se está esperando que os homens da terra 
ponham fogo nas máquinas beneficiadoras de 
algodão, para depois tomarem providências. 

Certo, é manifestação de desespêro, que não 
pode e não deve ter acolhida em parte alguma. 

Não será, Sr. Presidente destruindo o produto 
do seu próprio trabalho; não será dando 
demonstração pública de desespêro e inconformismo 
que essa gente poderá finalmente conseguir o que 
espera e o que deseja. 

Vivemos em regime democrático. Êsses 
obreiros da grandeza da nossa terra têm 
representantes no Congresso Nacional e nas 
Câmaras Municipais. Através dêsses representantes, 
certamente, o protesto será feito e não tenho dúvidas 
nem posso acreditar que as autoridades, a começar 
pelo Sr. Presidente da República, deixem de tomar 
conhecimento e principalmente deixem de tomar 
aquelas providências que estão sendo exigidas. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Sob a mesa projeto de 
lei proposto pelo nobre Senador Attílio Vivacqua. 

lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 13, DE 1958 

 
Outorga a regalia de prisão especial aos 

Oficiais da Marinha Mercante. 
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Art. 1º Aos Oficiais da Marinha Mercante 

estende-se a regalia concedida pelo artigo 295 do 
Código de Processo Penal. 

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

 
Justificação 

 
O artigo 295 do Código de Processo Penal 

instituiu o regime de prisão especial em quartel, à 
disposição das autoridades competentes enquanto 
não condenados definitivamente, para os cidadãos 
que, por seus títulos, se recomendem à 
consideração especial. A essa regalia têm direito, 
entre outros, os Oficiais do Corpo de Bombeiros e os 
cidadãos que já houverem exercido as funções, de 
Jurado. 

A Lei número 799, de 1 de setembro de 1949, 
a estendeu aos Oficiais da Marinha Mercante que já 
tenham exercido efetivamente, as funções de 
comando. 

Foi um ato de justiça esclarecida mas 
incompleta. 

Todos os Oficiais da Marinha Mercante são 
diplomados por Escolas Oficiais para o ingresso nas 
quais se exige o curso ginasial ou equivalente. Entre 
as matérias que lhes são ensinadas, várias se 
incluem de nível superior. Na sua vida profissional, 
desde o ingresso nos primeiros postos, êles se 
enquadram, como oficiais dentro da hierarquia e da 
disciplina do navio com funções idênticas às dos 
oficiais militares nas respectivas unidades. Têm, 
pois, direito à regalia em causa, no interêsse da 
própria disciplina, que êles encarnam e portanto no 
interêsse da coletividade social. 

Figure-se a hipótese dum oficial,  
mercante e dum tripulante inferior do Mesmo 
navio serem processos sob a mesma acusação 
infundada. Enquanto não forem absolvidos 
permanecerão no mesmo estabelecimento e, 
possìvelmente, no mesmo alojamento. 
 

Pronunciada a absolvição voltarão para bordo, um 
como oficial e o outro como inferior, o segundo com 
a obrigação de identificar no primeiro a autoridade e 
o poder do comando do qual êle como oficial, é 
órgão de colaboração imediata. Então se perceberá, 
sem a necessidade de maiores argumentos, a 
imprescindibilidade de ser estabelecido o principio de 
que cuida êste anteprojeto, através do qual,  
resguardar-se-á com a dignidade do oficíato 
mercante, as exigências da coletividade nacional que 
repousam na hierarquia e na disciplina reclamáveis a 
bordo dos navios mercantes, sem as quais não 
poderá existir Marinha Mercante. E a Marinha 
Mercante é, no Brasil, instituição fundamental à 
própria existência da nacionalidade. 

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1958. – 
Attílio Vicacqua. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

Código de Processo Penal 
 

(Decreto-lei número 3.931, de 11 de dezembro de 
1941) 

 
Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a 

prisão especial à disposição da autoridade 
competente, quando sujeitos à prisão antes de 
condenação definitiva: 

I – os ministros de Estado; 
II – os governadores ou interventores de 

Estado; o prefeito do Distrito Federal, seus 
respectivos secretários e chefes de Polícia; 

III – os membros do Parlamento Nacional, do 
Conselho de Economia Nacional e das Assembléias 
Legislativas dos Estados; 

IV – os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito"; 
V – os oficiais das Fôrças Armadas e do Corpo 

de Bombeiros; 
VI – os magistrados; 
VII – os diplomados por qualquer das 

faculdades superiores da República; 
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VIII – os ministros de confissão religiosa; 
IX – os ministros do Tribunal de Contas; 
X – os cidadãos que já tiverem exercido 

efetivamente a função de jurado, salvo quando 
excluídos da lista por motivo de incapacidade para o 
exercício daquela função. 

(*) A Lei nº 799 de 1-9-1949, estendeu aos 
oficiais de Marinha Mercante que já tenham exercido 
efetivamente as funções de comando as regalias do 
art. 295. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente projeto de 
lei vai à Comissão de Constituição e Justiça. 

Vai ser lido outro projeto de lei. 
Lido e apoiado, vaia às Comissões de 

Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil, de 
Legislação Social e de Finanças,o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 14 DE 1958 
 
Institui, na Rêde Ferroviária Federal, 

Comissão com a incumbência de examinar e dar 
parecer sôbre as reivindicações dos beneficiários 
dos acidentados no desastre Ferroviário de 
Mangueira, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituída na Rêde Ferroviária 

Federal, uma comissão composta de três membros 
sendo um deles um Procurador da República, 
designado pelo Procurador Geral; outro, um membro 
do Departamento Jurídico da Estrada de Ferro 
Central do Brasil designado pela sua 
Superintendência terceiro, um membro, do 
Departamento Nacional da Previdência Social, 
designado pêlo seu Presidente, para, sob 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

a presidência do primeiro, examinar e dar parecer 
sôbre as reivindicações dos beneficiários dos 
acidentados no desastre de Mangueira. 

Art. 2º – A comissão a que se refere o art. 1º 
deliberará em face da documentação que lhe fôr 
presente e determinará a inclusão dos beneficiários 
em fôlha de pensionistas, na conformidade do que 
apurar, até o limite de duas vêzes o salário mínimo 
regional. 

Parágrafo único. As reivindicações que 
excederem êsse limite deverão ser objeto de ação 
judicial própria. 

Art. 3º As pensões a serem fixadas deverão 
atender às seguintes condições: 

a) dedução do quantum que despenderia 
normalmente o acidentado, vitimado, com a própria 
manutenção, não excedente um têrço; 

b) não serão deduzidas quaisquer pensões 
pagas por instituições de previdência de que haja 
feito parte o acidentado; 

Art. 4º – A comissão a que se refere o  
art. 1º poderá requisitar funcionários, para 
secretariar seus trabalhos, de qualquer Ministério 
ou órgão paraestatal subordinado à 
Administração Federal. 

Art. 5º A comissão de que trata o art. 1º terá o 
prazo de sessenta dias para examinar e dar parecer 
sôbre todos os pedidos que lhe forem endereçados 
no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta 
lei pelos beneficiários dos acidentados do desastre 
de Mangueira. 

Art. 6º Fica o Govêrno Federal autorizado  
a abrir o crédito de vinte milhões de  
cruzeiros (Cr$ 20.000:000,00), para atender,  
no corrente exercício, ao paga- 
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mento das pensões que fôrem julgadas devidas 
aos beneficiários das vítimas do desastre de 
Mangueira. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificativa 

 
O recente desastre ocorrido na Estação de 

Mangueira, em que foram vitimadas mais de cem 
pessoas, causou, como é evidente, grande 
repercussão social e vai causar grande repercussão 
financeira no orçamento da Rêde Ferroviária 
Federal. 

Os pleitos judiciais surgirão e, com êles, 
tôda seqüela de indenizações decorrentes do 
acidente: juros de mora, custas processuais, 
honorários de peritos e advogados, aos quais, 
fatalmente, será condenada a emprêsa 
transportadora. 

Por outro lado, a demora natural dos pleitos 
judiciais virá tornar aflitiva a situação dos 
beneficiários das vítimas do acidente, com os 
recursos naturais de que cogitam as leis de processo 
e que, por vêzes, dilatam de dois, três ou mais anos 
o pagamento das indenizações. Quando essas são 
pagas, há sempre uma importância relativa a 
prestações vencidas, importância essa que é 
desembolsada pela Estrada, de uma só vez, 
onerando seu orçamento. 

Os honorários advocatícios, são cobrados, em 
regra, à razão de 20% sôbre a condenação e, por 
vêzes, se demanda o pagamento de juros 
compostos. 

Todos êsses males, que oneram o patrimônio 
nacional e dificultam a vida dos beneficiários das 
vítimas do acidente, podem ser obviados com a 
aprovação do projeto. 

Uma comissão administrativa, composta de três 
membros – e não precisa ser mais numerosa – em 
sessenta dias, examinará os pedidos de indenização e 
determinará a inclusão em fôlha de pensionistas 
daqueles beneficiários que à pensão fizerem jus. 

O projeto limita a alçada da comissão às 
indenizações não excedentes de Cr$ 7.600 00, isto é, 
duas vêzes o salário mínimo regional, porquanto as 
indenizações daqueles que percebiam mais do que 
isso devem ser objeto de pleito judicial, com maior e 
mais demorado exame do pedido que fôr formulado. 

Tendo em vista o número de acidentados e a 
base das pensões de que cogita esta lei, o crédito a 
ser aberto, na importância de Cr$ 20.000.000,00, 
atenderá, no corrente exercício, sem dúvida, ao 
pagamento das pensões que forem julgadas devidas. 

Assim, o Govêrno da República vai ao encontro 
dos parentes e dependentes de acidentados no 
trágico acidente de Mangueira, proporcionando-lhes, 
em breve prazo, uma reparação, tanto quanto 
possível do dano sofrido sem as delongas e sem os 
ônus dos processos judiciais. 

É o que visa êste projeto, indo ao encontro dos 
anseios do Govêrno e, sobretudo, das dificuldades 
dos beneficiários das vítimas do trágico acidente. 

Sala das Sessões, em 22-5-58 – Alencastro 
Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento de urgência. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 178, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º,  

combinado com o art. 126, letra j, do  
Regimento Interno,  requeremos, urgência para  
o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1957, 
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que altera os quadros da Secretaria e dos serviços 
auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos – Attílio Vivacqua – Jorge Maynard – 
Mem de Sá – Kerginaldo Cavalcanti – Gilberto 
Marinho – João Villasbôas – Lima Guimarães – 
Nelson Firmo. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba e ser lido será votado depois da Ordem do 
Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da votação, em primeira 

discussão, do Projeto de Lei do Senado  
número 1, de 1958, que dispõe sôbre moratória  
e outras medidas de assistência às vítimas  
de inundações verificadas em diversos municípios 
fluminenses (em regime de urgência, nos  
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento  
Interno, em virtude do Requerimento  
número 149, de 1958, do Sr. Attília Vivacqua e 
outros Srs. Senadores aprovado na sessão de 13  
do mês em curso), tendo pareceres  
proferidos oralmente nas sessões de 19 e 20);  
da Comissão de Constituição e Justiça,  
favorável, com a emenda que oferece, sob 
número 1-C; de Economia, contrário; de 
Finanças, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A emenda já foi 

aprovada em sessão anterior, quando a votação 
ficou interrompida por falta de quorum, ao ser 
submetido a votos o art. 1º do projeto. 

Queiram conservar-se sentados, os Senhores 
Senadores que aprovam o art. 1º do projeto. 

O SR. LINO DE MATTOS (pela ordem): – Sr. 
Presidente, ontem quando votávamos o artigo 1º do 
projeto, nós a êle favoráveis, conservamo-nos 
sentados e a Mesa considerou nosso voto como de 
rejeição, porque o parecer é contrário. Creio que 
continuamos no mesmo propósito, pelo menos eu, 
de aprovar a proposição, para depois emendá-la em 
segunda discussão, consoante adiantamos, ontem, 
em encaminhamento de votação. 

Em face do equivoco de ontem, peço a V. Exa. 
esclareça como deverão votar os Senadores 
favoráveis ao art. 1º (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa anunciou que 
se deveria conservar sentados os Senhores 
Senadores que aprovam o art. 1º do projeto. 

Renovando a votação, ontem interrompida, 
peço aos Senhores Senadores que aprovam o art. 1º 
que se conservem sentados. (Pausa). 

Está aprovado o art. 1º. 
O SR. JOÃO VILLIASBÔAS (pela ordem): – 

Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – O Senador João 

Villasbôas requer verificação de votação. 
Vai-se proceder à verificação requerida. 
Os Senhores Senadores que aprovam o art. 

1º, queiram levantar-se. (Pausa). 
Queiram sentar-se os Senhores Senadores 

que aprovaram o art. 1º e levantar-se os que o 
rejeitam. 

Votaram a favor dezoito Senhores Senadores 
e contra seis. 

Vai-se proceder à chamada. 
Não há número. 
Respondem à Chamada os Senhores 

Senadores: 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Prisco dos Santos. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Novaes Filho. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Neves da Rocha. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá (27). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada vinte e sete Senhores Senadores. Com o 
Presidente 28. 

Está confirmada a falta de número. 
Fica adiada a votação. 
Passa-se às matérias em fase de discussão, a 

começar do item 6 do avulso. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara  

número 326, de 1956, que modifica o art. 226 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo Pareces sob 
ns. 696 de 1957; e 38 e 39, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça, favorável; de Legislação Social, 
contrário; e de Economia favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foi encaminhada à Mesa 

uma emenda do nobre Senador Lino de Mattos. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se ao art. 1º o parágrafo, único 

seguinte: 
Parágrafo único. A direção bancária, 

mediante revezamento semanal, escalará um 
grupo de empregados correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total dos mesmos, 
para a prestação de meia hora de serviço antes 
do início do Expediente e meia hora após o seu 
encerramento. 

 
Justificação 

 
Os empregados porteiros, contínuos, 

serventes e telefonistas de mesa têm os seus 
serviços reclamados antes do inicio do 
Expediente bem como e após o seu 
encerramento, mas para tanto, não se deve  
exigir o sacifício inútil de duas horas conforme 
vigora no momento. Nestas condições,  
mediante entendimento entre patrões e 
empregados, em ambiente de compreensão,  
se torna possível conciliar-se a situação a  
ser criada como Projeto de Lei número  
326-56, cujo parecer dá douta Comissão de 
Legislação Social é contrário. 

A emenda que apresento procura encontrar 
o têrmo para tal entendimento porque vai  
ao encontro do reclamo maior das  
direções bancárias ou seja a de poder contar, 
antes do início do Expediente e após o  
seu encerramento, com um grupo de  
empregados para atender os serviços mais 
indispensáveis. 

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

A votação fica adiada por falta de número. 
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Segunda discussão do Projeto de Lei  

do Senado número 8, de 1958, que altera  
a redação da Lei número 3.346 de 17  
de dezembro de 1957 (aprovado em  
primeira discussão na sessão anterior e  
incluído em Ordem do Dia em virtude de  
dispensa de interstício, concedida na  
mesma sessão, a requerimento do Sr.  
Senador Daniel Krieger), tendo Pareceres 
Favoráveis números 154 e 155, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Nenhum Senhor Senador desejando usar da 

palavra encerrarei a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Adiada a votação por falta de "quorum". 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado número 77, de 1954, que retifica disposições 
do Código Civil, tendo Parecer Contrário, sob 
número 77, de 1958, da Constituição de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de número. 
Primeira discussão do Projeto de Lei  

do Senado número, 50, de 1956, que regula  
a relação de direito entre as firmas comerciais  
e industriais e seus representantes, e dá  
outras providências, tendo Pareceres, sob 
números 99 a 102, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; 
de Economia, de Legislação Social e de 
Finanças, contrários. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Adiada a votação por falta de número. (Pausa). 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Na Hora do Expediente foi lido Requerimento 

de Urgência sob número 178, que deixa de ser 
votado, também por falta de número. 

Tem a palavra o nobre Senados Lino de 
Mattos, primeiro orador inscrito para a oportuniza de. 

O SR. LIMO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Attílio Vivacqua, segundo orador inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
também desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gomes de Oliveira, terceiro orador inscrito. 
(Pausa). 

Ausente S Exa. dou a palavra ao nobre Senador 
Othon Mäder, quarto orador inscrito. (Pausa). 

Não está também presente.  
Não há mais orador inscrito. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. 
Designo, para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Continuação da votação, em primeira 

discussão, do Projeto de Lei do Senado número 1, 
de 1958, que dispõe sôbre moratória e outras 
medidas de assistência às vitimas de inundações 
verificadas em diversos municípios fluminenses (em 
regime de urgência nós têrmos do art. 158, § 3º 
  



– 700 – 
 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
número 149, de 1958, do Sr. Attílio Vivacqua e 
outros Senhores Senadores aprovado na sessão de 
13 do mês em curso), tendo pareceres proferidos 
oralmente nas sessões de 19 e 20); da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável, com a Emenda que 
oferece, sob número 1-C; de Economia, contrário; de 
Finanças contrário: 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara número 268, de 1957, que autoriza a União, 
a constituir uma sociedade por ações, que se 
denominará Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande, com fôro e sede na cidade do mesmo nome, 
no Estado de Mato Grosso (em regime de urgência, 
nos têrmos do art. 156, § 3º do Regimento Interno 
em virtude do Requerimento número 170, de 1958, 
do Senhor Filinto Müller e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão extraordinária de 21 
do mês em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões de: Constituição e Justiça; Economia; 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e 
Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara número 13, de 1958, que transforma 
em estabelecimento federal de ensino  
superior a Escola de Química da Universidade  
do Paraná; federaliza a Faculdade de  
Ciências Econômicas do Ceará e a Faculdade  
de Medicina de Alagoas; cria a Escola de 
Química da Universidade da Bahia a Faculdade 
de Odontologia e o Instituto de Pesquisas 
Bioquímicas e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º do 
Regimento Interno, em virtude do requerimento 
número 169, de 1953, do Sr. Daniel Krieger e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessão 
extraordinária de 21 do mês em curso), depen- 
 

dendo de pareceres das Comissões de Constituição 
e Justiça, Educação e Cultura; e Finanças. 

4 – Votação, em discussão única do 
Requerimento número 178, de 1958, do Senhor Lino 
de Mattos e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara número 33, 
de 1957, que altera os Quadros da Secretaria e dos 
Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

5 – Votação, em discussão única, da emenda 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado número 4, de 1957, que denomina Escola 
Técnica Coriolano de Medeiros a Escola Industrial de 
João Pessoa, tendo Pareceres sob números 132 e 
133, de 1958, das Comissões de Constituição e 
Justiça, favorável com a emenda de redação que 
oferece: e de Educação e Cultura, favorável ao 
projeto e à emenda de redação da Comissão de 
Constituição e Justiça: 

6 – Votação em discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo número 21, de 1957, originário 
da Câmara dos Deputados, que determina o registro 
do contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e José Ferreira Batista e sua mulher, para 
financiamento de obras destinadas à irrigação de 
terras de sua propriedade, situadas no Município de 
Glória, no Estado da Bahia, tendo Pareceres 
Favoráveis sob números 30 e 131, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça , e de Finanças. 

7 – Votação em primeira discussão do 
Projeto de Lei do Senado número 47, de  
1956, que altera as Leis números 1.316, de  
20-1-51 (Código de Vencimentos e  
Vantagens dos Militares) 2.283, de 20-8-54 e 
2.710, de 19-1-56, tendo Pareceres, sob números 
114 a 116, de 1958, das Comissões de Cons- 
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tituição e Justiça pela constitucionalidade; Segurança 
Nacional e de Finanças, pela rejeição. 

8 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Lei do Senado número 12, de 1957 que 
dispõe sôbre o registro de diplomas, expedidos por 
estabelecimentos de Ensino Superior, tendo 
Pareceres sob números 134 e 135, de 1958 das 
Comissões de Constituição e Justiça, favorável, com 
emenda que oferece; e de Educação e Cultura, 
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

9 – Votação, em segunda discussão, do 
Projeto de Lei do Senado número 8, de 1958, que 
altera a redação da Lei número 3.346, de 17 de 
dezembro de 1957 (aprovado em primeira 
discussão na sessão anterior e incluído em Ordem 
do Dia, em virtude de dispensa de interstício, 
 

concedida na mesma sessão, a requerimento do Sr. 
Senador Daniel Krieger), tendo Pareceres 
Favoráveis (números 154 e 155, de 1958), das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

10 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Lei do Senado número 77, de 1954, que 
retifica disposições do Código Civil, tendo Parecer 
Contrário, sob número 77, de 1958 da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

11 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Lei do Senado número 50, de 1956, que 
regula a relação de direito entre as firmas comerciais 
e industriais e seus representantes, e dá outras 
providências, tendo Pareceres, sob números 99 a 
102, de 1958, das Comissões de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; de Economia, de 
Legislação e de Finanças, contrários. 

 



45ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 23 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR APOLÔNIO SALLES 
 

Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 
os Senhores Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Rui Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Attílio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (44). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplentes servindo de Segundo 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 
Da Câmara dos Deputados números 556, 557, 

560, 561 e 564, encaminhando autógrafos dos 
seguintes projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 84, DE 1958 
 

(Nº 2.334-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Cria o Fundo Portuário Nacional, a taxa de 

melhoramentos dos portos, e dá outras 
providências. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É criado o Fundo Portuário Nacional, 

destinado a prover recursos para o melhoramento 
dos portos e das vias navegáveis do País, constante 
do Plano Portuário Nacional. 

Art. 2º Constituirão receitas do Fundo 
Portuário Nacional: 

a) 60% (sessenta por cento) do produto da 
arrecadação da Taxa de Melhoramento dos Portos 
(art. 3º); 

b) 8% (oito por cento) do produto da 
arrecadação dos direitos de importação para 
consumo (art. 5º); 

c) o produto do aforamento dos acrescidos de 
marinha, quando resultantes de obras realizadas 
pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais (art. 7º); 

d) o reembôlso de serviços de dragagem 
executados por conta do Fundo. (art. 8º); 

e) a remuneração dos recursos da União 
investidos nos portos sob concessão (art.  
8º); 

f) as dotações que lhe forem atribuídas no 
Orçamento Geral da União; 

g) os juros e outras receitas resultantes dos 
depósitos de recursos do Fundo. 

Parágrafo único. Os recursos, a que se 
refere êste artigo, serão recolhidos em depósito 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, em conta especial sob a 
denominação de Fundo Portuário. Nacional, à 
ordem do Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais. 

Art. 3º A Taxa de Emergência, criada pelo 
Decreto-lei número 8.311, de 6 de dezembro de 
1945, passará a ser cobrada sob a denominação 
de Taxa de Melhoramento dos Portos, e  
incidirá sôbre tôdas as mercadorias movi- 
 

mentadas nos portos organizados, de ou para navios 
ou embarcações auxiliares, na seguinte razão do 
valor comercial da mercadoria: 

a) 1% (um por cento) quando importada do 
exterior; 

b) 0,2% (dois décimos por cento) quando 
exportada para o exterior; 

c) 0,2% (dois décimos por cento) quando 
importada e exportada no comércio de cabotagem e 
de navegação interior. 

§ 1º – São isentas do pagamento da Taxa de 
Melhoramento dos Portos as mercadorias a que se 
refere o art. 8º do Decreto número 24.511, de 29 de 
junho de 1934. 

§ 2º Nos casos de baldeação, quer direta, quer 
por meio de saveiros ou alvarengas ou através dos 
cais e pontes de acostagem, a Taxa de 
Melhoramento dos Portos será devida uma só vez na 
descarga da embarcação chegada ao pôrto, ou no 
carregamento da embarcação a sair do pôrto. 

§ 3º Nos casos da alínea a dêste artigo, 
entende-se por valor comercial o custo da 
mercadoria que servir de base para o cálculo dos 
direitos aduaneiros ou seja o seu custo em moeda 
estrangeira, convertido para cruzeiros à taxa e 
sobretaxa de câmbio efetivamente pagas, acrescidas 
das despesas de seguro e frete. 

§ 4º Nos casos da alínea b dêste artigo, 
entende-se por valor comercial aquêle constante das 
guias de exportação, correspondentes à importância 
efetivamente recebida pelo exportador, incluindo 
câmbio e bonificações. 

§ 5º Nos casos da alínea c dêste artigo, 
entende-se por valor da mercadoria e da aquisição 
constante no conhecimento, excluídos impostos ou 
taxas de quaisquer naturezas. 

§ 6º Nenhuma mercadoria em  
seu trânsito pagará mais de uma 
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vez a Taxa de Melhoramento dos Portos. 

Art. 4º A Taxa de Melhoramento dos Portos 
será cobrada pela administração do pôrto, onde a 
carga fôr movimentada, a qual recolherá mediante 
guia, semanalmente; 

a) 40% (quarenta por cento) do seu produto, à 
agência do Banco do Brasil S.A., para crédito de 
conta especial vinculada, que só poderá ser 
movimentada nos têrmos do art. 16; 

b) 60% (sessenta por cento) do seu produto, 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, 
ou seu correspondente autorizado, para crédito do 
Fundo Portuário Nacional. 

§ 1º O administrador responsável pelo pôrto 
que arrecadar a Taxa será seu depositário até o 
efetivo recolhimento da forma dêste artigo, com a 
responsabilidade civil e criminal decorrente desta 
qualidade. 

§ 2º O Poder Executivo poderá suspender a 
entrega de qualquer recurso, consignado no 
Orçamento Geral da União, à administração do pôrto 
que estiver em mora no recolhimento do produto da 
taxa de Melhoramento dos Portos. 

§ 3º Se, depois de notificadas pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, a 
administração do pôrto deixar de recolher, no prazo 
que lhe fôr assinado, produto da Taxa de 
Melhoramento dos Portos em atraso, o referido 
Departamento poderá, na primeira tomada de 
contas, deduzir o montante não recolhido da conta 
de capital do pôrto reconhecido pelo Poder 
Executivo. 

Art. 5º Do produto da arrecadação dos direitos 
de importação 8% (oito por cento) serão destinados 
ao Fundo Portuário Nacional (art. 2º, alínea b). 

§ 1º Anualmente, o Orçamento Geral da 
União, no anexo referente ao Ministério da Viação e 
Obras Públicas, consignará ao Fundo Portuário 
Nacional, para recolhimento ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, em duodécimos 
mensais, dotação equivalente a 8% (oito por cento) 
do montante da arrecadação prevista dos direitos de 
importação para consumo. 

§ 2º Verificada, no correr do exercício, a 
insuficiência da dotação orçamentária, a que se 
refere o § 1º dêste artigo, o Ministério da Viação e 
Obras Públicas proporá, em tempo oportuno, a 
abertura do necessário crédito suplementar. 

Art. 6º A percentagem de 6% (seis por cento) da 
arrecadação da Taxa de Despacho Aduaneiro 
destinada às administrações dos portos, que, nos 
têrmos art. 66 da Lei número 3.244, de 14 de agôsto de 
1957, substituiu o adicional de 10% (dez por cento), 
instituído pelo Decreto número 24.343, de 5 de junho 
de 1934, terá em cada pôrto a mesma destinação 
dêste adicional, à data da publicação daquela lei. 

§ 1º Anualmente, o Orçamento Geral da 
União, no anexo referente ao Ministério da Viação e 
Obras Públicas, consignará, a favor das 
administrações dos portos que tinham direito ao 
recebimento do referido adicional, dotação 
equivalente à previsão da arrecadação de 6% (seis 
por cento) da Taxa de Despacho Aduaneiro na 
respectiva Alfândega ou Mesa de Rendas. 

§ 2º Mensalmente os Distritos do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
requisitarão às Delegacias Fiscais do Tesouro 
Nacional o correspondente à efetiva arrecadação, no 
mês anterior, da referida percentagem da Taxa de 
Despacho Aduaneiro. 
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§ 3º Verificada, no correr do exercício, a 
insuficiência das dotações a que se refere o § 1º, o 
Ministro da Viação e Obras Públicas proporá, em 
tempo oportuno, a abertura do necessário crédito 
suplementar. 

Art. 7º O Poder Executivo promoverá o 
aforamento dos acrescidos de marinha resultantes 
de obras realizadas pelo Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, ou por autarquias e 
repartições federais que explorem portos, desde que 
êsses terrenos não sejam necessários à execução 
futura das instalações portuárias. 

§ 1º O aforamento será feito mediante 
concorrência pública, e o edital poderá prever o 
pagamento, do preço da alienação do domínio útil, à 
vista ou a prazo. 

§ 2º Os recursos provenientes dessas vendas 
do domínio útil constituirão receita dos respectivos 
portos e serão depositados na agência do Banco do 
Brasil para crédito da conta especial vinculada, de 
que trata a alínea a do art. 4º, salvo quando as obras 
tenham sido executadas diretamente e com recursos 
do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
quando então o produto da venda do domínio útil 
dêsses acrescidos de marinha constituirá receita do 
Fundo Portuário Nacional. 

§ 3º Anualmente, o Orçamento Geral da 
União consignará, no anexo da Receita, a provisão 
da receita resultante das vendas do domínio útil, 
referidas neste artigo, quando as obras de que 
provêm, tenham sido executadas pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, e 
no anexo de Despesa do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, para ser recolhida ao Fundo 
Portuário Nacional, dotação igual àquela constante 
desta receita. 

Art. 8º Os concessionários do melhoramento, 
aparelhamento e exploração comercial dos portos 
manterão escriturados entre as contas de seu 
passivo não exigível, sob o título de Recursos do 
Fundo Portuário Nacional: 

a) o produto efetivamente recebido da taxa de 
2% (dois por cento) ouro, criada pela Lei número 
1.144, de 30 de dezembro de 1903, quando esta 
receita, de acôrdo com o contrato de concessão, 
tenha-se destinado à construção, ampliação, 
melhoramento ou aparelhamento das instalações 
portuárias a cargo do concessionário; 

b) o produto efetivamente recebido, ou que 
vier a ser recebido, de adicional de 10% (dez por 
cento) sôbre os direitos de importação para 
consumo, criado pelo art. 2º do Decreto nº 24.343, 
de 5 de junho de 1934, e da percentagem de 6% 
(seis por cento) da Taxa de Despacho Aduaneiro, 
criado pelo art. 66, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto 
de 1957, quando esta receita ou parte dela, de 
acôrdo com o contrato de concessão, tenha-se 
destinado ou se destine à construção, ampliação e 
melhoramento das instalações portuárias a cargo do 
concessionário; 

c) o produto da taxa de emergência, criada 
pelo Decreto-lei número 8.311, de 6 de dezembro de 
1945, já aplicado ou em depósito nos têrmos do art. 
4º do referido decreto-lei; 

d) a parcela da Taxa de Melhoramento dos 
Portos sujeita ao regime do art. 4º, alínea a, desta lei; 

e) as importâncias recebidas do Fundo 
Portuário Nacional para investimentos nas 
instalações portuárias; 

f) outras importâncias, de qualquer origem 
ou natureza, que lhes tenham sido ou  
venham a ser efetivamente entregues ou di- 
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retamente pagas pela União, para construção, 
ampliação, melhoramento ou aparelhamento das 
instalações portuárias a cargo do concessionário. 

§ 1º O montante escriturado na conta 
Recurso do Fundo Portuário Nacional, referidos 
neste artigo, constitui crédito inerente ao serviço, 
não se confunde com o capital da concessão, e não 
será computado para feito de encampação ou 
reversão. 

§ 2º O Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais, levando em conta as condições 
econômicas do pôrto e o nível de preços dos 
serviços portuários, promoverá a inclusão na Tarifa 
de cada pôrto organizado de uma cota anual 
destinada a reembolsar o Fundo Portuário Nacional, 
total ou parcialmente, do custo dos serviços de 
dragagem do pôrto, executados com recursos do 
referido Fundo. 

§ 3º O montante dessas cotas será recolhido 
pelo concessionário do pôrto e pelas autarquias 
portuárias, em duodécimos mensais, ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico ou ao seu 
correspondente autorizado para crédito do Fundo 
Portuário Nacional. 

§ 4º Na primeira tomada de contas, depois da 
vigência desta lei, será apurado o montante da conta 
Recursos do Fundo Portuário Nacional. 

Art. 9º As autarquias federais que explorem 
serviços portuários recolherão até 30 (trinta) dias 
depois de aprovadas suas contas, e a seu crédito, ao 
Banco do Brasil S.A., a renda líquida auferida no 
exercício anterior, depois de feitas as deduções 
regulamentares, em conta vinculada de que trata a 
alínea a do art. 4º desta lei. 

Art. 10. Os créditos orçamentários referidos na 
alínea f do art. 2º, no § 1º do art. 5º e no § 3º 
 

do art. 7º, independem de registro prévio no Tribunal 
de Contas, e sua distribuição será feita, 
automàticamente, ao Tesouro Nacional, que lhes 
dará o competente destino. 

Art. 11. Os recursos do Fundo Portuário 
Nacional serão aplicados pelo Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canais, exclusivamente na execução 
do plano portuário nacional que compreende: 

a) o estudo e projeto de construção, 
melhoramentos, expansão ou aparelhamento dos 
portos, instalações portuárias e das vias navegáveis; 

b) as obras, aquisições ou serviços destinados 
ao melhoramento, à construção de obras portuárias 
ou sua expansão ou no aparelhamento de portos, 
instalações portuárias e vias navegáveis; 

c) a aquisição de equipamento de dragagem e 
os serviços de dragagem de portos e vias 
navegáveis nacionais. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos do 
Fundo Portuário Nacional poderá ser: 

a) direta, pelo Departamento Nacional de 
Portos, Rio e Canais, em estudos, projetos, serviços, 
obras, aquisições e pagamentos de serviços de 
dragagem: 

b) através das administrações de portos, no 
pagamento dos estudos, projetos, obras, aquisições 
e serviços a cargo dessas administrações para 
execução de programas ou projetos prèviamente 
aprovados pelo Ministro da Viação e Obras Públicas; 

c) através de empréstimos contraídos nos 
têrmos do art. 13 para pagamento de juros, 
amortização e despesas contratuais de financiamentos. 

Art. 12. Até 31 de outubro de cada  
ano, o Departamento Nacional de Portos,  
Rios e Canais submeterá à aprovação do  
Ministro da Viação e Obras Públicas o 
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programa de aplicação dos recursos do Fundo 
Portuário Nacional no exercício seguinte. 

§ 1º Nenhuma aplicação por conta do Fundo 
Portuário Nacional poderá ser aprovada ou 
iniciada, não obstante estar prevista no Plano 
Portuário Nacional, a que se refere o art. 1º desta 
lei, sem prévio estudo, projeto e orçamento 
detalhados, inclusive fundamentada justificação 
econômica. 

§ 2º Ressalvado a disposto no § 3º seguinte, 
salvo os casos de melhoria das condições naturais 
dos portos, só serão autorizadas inversões em 
instalações portuárias à conta do Fundo Portuário 
Nacional, quando o cálculo de rentabilidade do 
projeto ou programa a ser realizado, assegurar a 
acumulação de recursos durante o prazo de duração 
provável dos bens e instalações, em montante que 
permita reposição de suas partes depreciáveis ou a 
sua renovação. 

§ 3º No caso de projeto ou programa que, por 
sua natureza, não permita a aferição direta da sua 
rentabilidade poderá ser autorizada a inversão 
desde que fique demonstrado que da sua 
realização resultará a melhoria da rentabilidade do 
conjunto das instalações do pôrto, onde será feita a 
aplicação. 

Art. 13. O produtor da arrecadação futura das 
receitas do Fundo Portuário Nacional poderá ser 
vinculado como meio de pagamento, ou cedido em 
garantia de empréstimos obtidos para o 
financiamento da execução de projetos ou 
programas que se incluam entre os objetivos do 
Fundo, e contraídos; 

a) pela União, para serem aplicados pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais ou 
repartições federais que explorem portos; 

b) pelas autarquias federais que explorem 
portos; 

e) por concessionários da exploração de 
portos; 

§ 1º A vinculação ou cessão referida neste 
artigo dependerá de autorização do Ministro da 
Viação e Obras Públicas, e o ato de autorização 
empenha, automàticamente, as receitas vinculadas 
ou cedidas, que serão pagas diretamente ao credor 
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico. 

§ 2º É o Poder Executivo autorizado a contrair 
ou garantir empréstimos em moeda nacional ou 
estrangeira, até o montante, respectivamente, de 
Cruzeiros 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
cruzeiros) e US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
dólares) ou o equivalente em outras moedas, 
destinados a financiar a execução de programas ou 
projetos de melhoramentos dos portos e vias 
navegáveis nacionais, a serem liquidados com os 
recursos do Fundo Portuário Nacional. 

Art. 14. Com a prévia aquiescência do Ministro 
da Viação e Obras Públicas, ouvido o Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais, o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico poderá financiar, 
com recursos do Fundo Portuário Nacional, a 
aquisição de equipamento de dragagem para 
emprêsas privadas ou de economia mista. 

§ 1º Os juros e os prazos de resgate dos 
empréstimos serão os usualmente adotados pelo 
Banco, em financiamentos a emprêsas privadas. 

§ 2º Incorporar-se-ão ao Fundo Portuário 
Nacional, nas datas dos seus pagamentos, as cotas 
de amortização e juros dos empréstimos concedidos 
nos têrmos dêste artigo, deduzidas as despesas 
correspondentes aos serviços do Banco. 
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Art. 15. O produto de 40% (quarenta por 
cento) da arrecadação da Taxa de Melhoramento 
dos Portos, a que se refere a alinea a do art. 4º, 
poderá ser empregado pela administração do pôrto 
em que tiver sido arrecadado: 

a) tem estudos e projetos, ou na execução de 
obras, aquisições e serviços para melhoramento, 
ampliação, expansão ou aparelhamento das 
instalações portuárias; 

b) no pagamento de serviços de dragagem 
que interessem ao pôrto; 

c) no pagamento dos serviços de juros, 
amortizações e outras despesas de contratos de 
empréstimos, contraídos para antecipação da receita 
da percentagem da taxa referida neste artigo e 
destinadas à execução de projetos ou programas 
com os objetivos previstos nas alíneas a e b dêste 
artigo. 

§ 1º A aplicação do produto de percentagem da 
taxa, nos casos das alíneas a e b dêste artigo, 
dependerá da prévia aprovação, pelo Ministro da 
Viação e Obras Públicas, de relação-programa ou 
projeto de obras, aquisições ou serviços, que deverão 
atender ao disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 12. 

§ 2º Nos casos da alínea c dêste artigo, a 
aplicação dependerá além do previsto no parágrafo 
anterior, da aprovação pelo Ministro da Viação e 
Obras Públicas, das condições de crédito cuja 
utilização ficará sujeita à fiscalização do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
por ocasião das tomadas de conta anuais. 

§ 3º O ato do Ministro da Viação e Obras 
Públicas, que aprovar as operações de crédito 
referidas neste artigo empenhará 
automàticamente em garantia do credor, o 
produto da percentagem da taxa arrecadada no 
 

respectivo pôrto, até final liquidação do empréstimo. 
§ 4º O Ministro da Viação e Obras Públicas 

dará conhecimento ao Banco do Brasil S.A. do ato 
que autorizar a realização da operação de crédito e 
comunicará a importância dos encargos da 
operação, ficando o concessionário autorizado a 
movimentar a conta referida no artigo seguinte, 
dentro dos limites dos serviços de juros, 
amortização e despesas previstas no contrato de 
empréstimo. 

§ 5º Até 31 de outubro de cada ano as 
administrações dos portos submeterão á 
aprovação do Ministro da Viação e Obras Públicas, 
através do Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais, o programa de aplicação, ao exercício 
seguinte, dos recursos da percentagem da Taxa 
de Melhoramento dos Portos, a que se refere êste 
artigo. 

§ 6º Constitui falta grave da administração do 
pôrto, punível com as sanções regulamentares ou 
contratuais a que estiver sujeita, a aplicação indevida 
dos recursos: 

a) da percentagem da taxa a que se refere 
êste artigo; 

b) das importâncias do Fundo Portuário 
Nacional que lhe forem entregues; 

c) do produto de empréstimos contraídos com 
a garantia ou vinculação como meio de pagamento 
da percentagem da Taxa de Melhoramento dos 
Portos, referida neste artigo, ou de receitas do Fundo 
Portuário Nacional. 

§ 7º A aplicação indevida dos recursos, 
prevista no parágrafo anterior, autorizará, também: 

a) a suspensão da entrega à administração do 
pôrto de verbas orçamentárias que lhe forem 
consignadas (art. 4º, § 2º); 
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b) a dedução no capital da concessão 
reconhecida pelo Poder Executivo, das importâncias 
indevidamente aplicadas. 

Art. 16. Salvo no caso previsto no § 4º do art. 
15, a administração do pôrto só poderá movimentar a 
conta a que se refere o art. 4º, alínea a, mediante a 
apresentação ao Banco do Brasil S.A., de 
certificados de aprovação de despesas ou de 
requisições de adiantamentos emitidos pelo chefe do 
Distrito, do Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais, em cuja jurisdição estiver o pôrto. 

§ 1º A aplicação dos adiantamentos recebidos 
na forma dêste artigo deverá ser comprovada pela 
Administração do Pôrto, dentro em 90 (noventa) dias 
do seu recebimento, perante o Chefe de Distrito 
respectivo, que emitirá os certificados de despesas 
correspondentes, sendo o saldo, se houver, 
recolhido ao Flanco do Brasil S.A., na conta 
respectiva. 

§ 2º A contabilização, movimentação e 
fiscalização da conta, a que se refere êste artigo, 
serão reguladas em ato do Ministro da Viação e 
Obras Públicas. 

Art. 17. As tarifas dos serviços portuários 
serão estabelecidas com base no custo do serviço, 
que compreende: 

a) as despesas de exploração; 
b) as diferenças a que se refere o § 7º; 
c) os encargos financeiros do investimento 

assim considerados: 
I – as cotas de depreciação do investimento e 

de amortização do capital da concessão; 
II – a remuneração de investimentos. 
§ 1º São despesas de exploração as realizadas 

com o material, serviços ou pessoal empregados na 
 

operação ou administração dos serviços portuários e 
na conservação do patrimônio do pôrto. As despesas 
com pessoal, computadas no custo do serviço, não 
poderão exceder os limites máximos 
correspondentes ao número de empregados e aos 
padrões de remuneração aprovados pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
tendo em vista as necessidades efetivas dos 
serviços. 

§ 2º No custo do serviço será computada uma 
importância anual, correspondente a uma 
percentagem de custo de reposição dos bens e 
instalações depreciáveis que compõem o patrimônio 
do pôrto e que constituirá a Reserva para 
Depreciação, destinada a manter a integridade dos 
bens e instalações ou a restaurá-los nos casos de 
desgastes, destruições, insuficiências ou obsoletimos. 

§ 3º A cota anual de depreciação será 
determinada de acôrdo com as percentagens ou 
taxas de depreciação dos bens depreciáveis, 
aprovadas, pelo Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais, e calculadas em função: 

a) da duração provável dos bens depreciáveis 
e de suas partes, tendo em vista a natureza de cada 
um; 

b) do custo de reposição de cada bem 
depreciável, ou de parte sua. 

§ 4º As importâncias correspondentes às cotas 
anuais de depreciação serão depositadas em conta 
bancaria especial (Fundo de Depreciação) na 
agência do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico ou do Banco do Brasil S.A., e só serão 
movimentadas para o seu objetivo, na forma da 
regulamentação. Os juros bancários dêsse depósito 
serão creditados à Reserva para Depreciação. 
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§ 5º Em quaisquer casos de extinção das 
concessões, ficarão à livre disponibilidade da União 
os saldos dos Fundos de Depreciação, previstos 
neste artigo. 

§ 6º Serão feitas à conta de Reserva para 
Depreciação: 

a) as despesas de retiradas de bens e 
instalações do serviço; 

b) as substituições ou reposições de bens e 
instalações ou de suas partes, nestes casos, a 
Reserva será debitada pelo custo de reposição e 
creditada pelo valor dos salvados. 

§ 7º Se a administração do pôrto fôr devedora 
de empréstimo em moeda estrangeira contraído para 
o aumento do patrimônio do pôrto, devidamente 
registrado na Superintendência da Moeda e do 
Crédito, e aprovado pelo Ministro da Viação e Obras 
Públicas, serão consideradas no custo de serviço as 
diferenças resultantes de variações entre a taxa 
cambial à qual foram contabilizadas as inversões 
feitas com o produto do empréstimo, e aquelas 
efetivamente pagas para a remessa de juros e 
principal dos referidos empréstimos. O disposto neste 
artigo se aplica, também, ao caso de operação, com 
cláusula de escala móvel, realizada com o Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico. 

Art. 18. No custo do serviço serão computadas 
as cotas anuais de amortização do capital inicial e 
dos capitais adicionais, destinadas à constituição das 
Reservas para Amortização de Capital Inicial e dos 
Capitais Adicionais, previstos no art. 11, do Decreto 
número 24.599, de 6 de julho de 1934, e fixadas pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 

§ 1º O montante da cota de amortização do 
capital inicial será fixado de modo a reproduzir o 
capital inicial, ao fim do prazo da concessão. 

§ 2º O montante da cota de amortização dos 
capitais adicionais será fixado de modo a reproduzir 
o mais rápido possível êsses capitais, levado em 
conta o reflexo que possa ter sôbre os níveis de 
preços dos serviços portuários e tendo-se presente 
que o período de amortização não poderá exceder 
prazo igual ao da concessão. 

Art. 19 A remuneração de investimento 
compreenderá: 

a) a referente aos Recursos do Fundo 
Portuário Nacional (art. 8º); 

b) a referente ao capital da concessão. 
§ 1º A remuneração dos Recursos do Fundo 

Portuário Nacional será estabelecido com uma cota 
anual, nos têrmos do § 2º do art. 8º. 

§ 2º A remuneração do capital investida pelo 
concessionário será calculada à taxa de 10% (dez 
por cento) ao ano sôbre a soma dos capitais inicial e 
adicional da concessão, reconhecidos pela União. 

I – Acrescida: 
a) do valor dos materiais em almoxarifado 

existentes a 31 de dezembro, indispensáveis ao 
funcionamento da emprêsa no que se refere à 
prestação dos seus serviços; 

b) do capital de movimento, assim entendida a 
importância em dinheiro necessária à exploração dos 
serviços, correspondente ao movimento de dois 
meses de arrecadação média da emprêsa, no 
exercício. 

II – Deduzida: 
a) da diferença entre o saldo da conta de 

Resultados a compensar e o saldo do Fundo de 
Compensação (§ 2º); 

b) da diferença entre o saldo da conta Reserva 
para Depreciação e o depósito existente no 
respectivo Fundo. 
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§ 3º As parcelas referidas nas alíneas a e b do 
inciso I do § 2º, dêste artigo, deverão ser 
devidamente comprovadas e apuradas nas tomadas 
de contas anuais dos concessionários. 

§ 4º O excesso de remuneração do capital da 
concessão, verificado em qualquer exercício, será 
levado a crédito de uma conta de Resultados a 
Compensar, para ser compensado nos exercícios 
seguintes. As importâncias correspondentes aos 
saldos credores da Conta de Resultados a 
Compensar serão depositados pelo concessionário, 
até 30 (trinta) dias depois da aprovação das tomadas 
de contas, em conta especial (Fundo de 
Compensação) no Banco do Brasil S.A., ou no 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. 
Esta conta só poderá ser movimentada, mediante 
autorização do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais. Os juros bancários dêste depósito 
serão creditados à conta de Resultados a 
Compensar. Em caso de extinção da concessão, o 
saldo do Fundo de Compensação ficará a livre 
disposição da União. 

Art. 20. As tarifas portuárias serão 
estabelecidas, segundo modêlo padronizado, 
aprovado pelo Poder Executivo, e deverão ser 
obrigatòriamente revistas de 5 (cinco) em 5 (cinco) 
anos, seguindo-se a competente aprovação do 
Ministro da Viação e Obras Públicas, por portaria. 

Parágrafo único. Por iniciativa do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, ou 
do concessionário poderão, entretanto, ser revistas 
as tarifas antes dêste prazo, para que fique 
assegurada a manutenção da paridade entre a renda 
do pôrto e o custo do serviço. 

Art. 21. Até 31 de março de cada ano, o 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais pres- 
 

tará contas ao Tribunal de Contas da aplicação, no 
exercício anterior, dos recursos do Fundo Portuário 
Nacional. 

Art. 22. Anualmente, será procedida uma 
tomada de contas da aplicação pelas administrações 
dos portos, das receitas, a que se referem as alíneas 
a, b e c do § 6º do art. 15, obedecida a 
regulamentação em vigor sôbre tomada de contas de 
concessionários de portos. 

Art. 23. Os concessionários de portos poderão 
transferir a terceiros, durante o prazo da concessão, 
os seus direitos de uso e gôzo dos acrescidos de 
terreno de marinha, que resultaram das obras de 
melhoramento do pôrto, desde que estas áreas não 
sejam necessárias à expansão futura das instalações 
portuárias, a juízo do Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais. 

Parágrafo único. O preço e as condições de 
transferência ficarão sujeitos à aprovação do Ministro 
da Viação e Obras Públicas e o seu montante será 
abatido na conta do capital inicial ou dos capitais 
adicionais da concessão. 

Art. 24. A parte da Taxa de Melhoramento dos 
Portos, a que se refere o art. 15, continuará 
empenhada, pelo pleno direito, no pagamento dos 
empréstimos em vigor, garantidos pela Taxa de 
Emergência, na proporção que fôr necessária para 
assegurar os serviços de juros, amortização e 
despesas de contrato de empréstimos, substituindo 
a.taxa criada por esta lei as garantias prèviamente  
oferecidas pela Taxa de Emergência, na forma do 
Decreto-lei número 8.311, de 6 de dezembro de 
1945. 

Parágrafo único. As obras já  
iniciadas constantes das relações- 
programas aprovadas para aplica- 
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ção da Taxa de Emergência não serão 
interrompidas. As relações-programas serão revistas 
na parte das obras, aquisições ou serviços não 
iniciados, para verificação da obediência ao disposto 
no art. 12, §§ 1º, 2º e 3º. 

Art. 25. A contabilidade das administrações 
dos portos obedecerá a um plano de contas e 
normas estabelecidas pelo Ministro da Viação e 
Obras Públicas. 

Art. 26. O Poder Executivo promoverá a 
revisão dos contratos de concessão de obras, 
melhoramento e aparelhamento dos portos nacionais 
e exploração do respectivo tráfego, a fim de adaptá-
lo ao disposto nesta lei. 

Art. 27. O Poder Executivo promoverá a 
atualização do Plano Portuário Nacional, a que se 
refere o art. 1º, devendo concluí-Ia dentro em 120 
(cento e vinte) dias, a partir da data da publicação da 
presente lei. 

Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 29. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de 
Economia e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 85, DE 1958 
 

(Nº 2.475-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Doa ao Clube dos Oficiais da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros imóveis e terrenos situados 
no Distrito Federal, pertencentes ao Patrimônio da 
União. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Poder Executivo  

autorizado a doar ao Clube dos 
 

Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de  
Bombeiros os imóveis e terrenos situados  
à Rua Camerino ns. 110 e 114, no Distrito  
Federal, pertencentes ao Patrimônio da  
União, para construção de sua sede  
social. 

Art. 2º Em caso de extinção, liquidação  
ou dissolução do Clube dos Oficiais da Polícia  
Militar e do Corpo de Bombeiros os imóveis e 
terrenos doados reverterão ao Patrimônio da  
União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 86, DE 1958 
 

(Nº 2.307-B, de 1957,na Câmara dos Deputados) 
 

Modifica o art. 11 da Lei número .2.163,  
de 23 de setembro de 1955, autorizando a União a 
criar uma Fundação denominada Serviço Social 
Rural. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 11 da Lei número 2.613, de 23  

de setembro de 1955, passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 11. O S.S.R. é obrigado a elaborar 
anualmente um orçamento geral, cuja aprovação 
cabe ao Presidente da República, que englobe as 
previsões de receitas e as aplicações dos seus 
recursos e de remeter ao Tribunal de Contas ou às 
suas Delegações dentro em 6 (seis) meses do 
encerramento do exercício, as contas da gestão 
anual, a acompanhadas de sucinto relatório do 
presidente, indicando os benefícios realizados. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Economia e de  
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 87, DE 1958 
 

(Nº 2.307-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede o auxílio de Cruzeiros  
400.000,00 à Associação Brasileira de  
Enfermagem, para comparecimento da Delegação 
Brasileira ao XI Congresso Quadrienal de 
Enfermagem. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir 

pelo Ministério da Saúde o crédito especial de Cr$ 
400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) para  
auxiliar a Associação Brasileira de Enfermagem  
nas despesas com o comparecimento da  
Delegação Brasileira ao XI Congresso Quadrienal  
de Enfermagem, a realizar-se em Roma,  
Itália, de 21 de maio a 1º de junho do corrente  
ano. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Saúde Pública e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 88, DE 1958 
 

(Nº 2.317-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Dispõe sôbre a inatividade dos militaras da 
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal e dos remanescentes da extinta Polícia 
Militar do Território do Acre, e dá outras  
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º – Dispõe a presente lei sôbre a 

inatividade dos militares da Policia Militar, do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dos 
remanescentes da extinta Polícia Militar do Território 
do Acre. 

Parágrafo único. Inatividade, para os efeitos 
desta lei, é o estado ou a situação do militar afastado 
temporária ou definitivamente do serviço ativo da 
Corporação respectiva. 

Art. 2º – Passam os militares à situação de 
inatividade mediante: 

a) agregação; 
b) transferência para a Reserva; 
c) reforma, 
d) licenciamento ou baixa de serviço, exclusão 

ou expulsão; 
e) demissão a pedido. 
Art. 3º A situação de inatividade ou a reversão 

ao serviço ativo será declarada: 
a) para os oficiais por decreto; 
b) para as praças, nos casos previstos nas 

letras a, b e c do artigo anterior, mediante portaria; 
nós casos da letra d do mesmo artigo, por ato do 
Comandante da Corporação respectiva. 

Parágrafo único. A transferência de praça para 
a Reserva no pôsto de 2º Tenente será feita por 
Decreto. 

Art. 4º – Para os fins desta lei, o aspirante a 
oficial fica equiparado a 2º Tenente. 

 
TÍTULO II 

 
DA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE 

 
CAPÍTULO I 

 
DA AGREGAÇÃO 
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Art. 5º A agregação é a situação do oficial 
afastado temporàriamente do serviço ativo da 
Corporação, ou excedente ao respectivo Quadro. 

Art. 6º O militar agregado fica sujeito às 
obrigações disciplinares concernentes às suas 
relações com outros militares e autoridades civis, 
salvo quando no exercício de funções eletivas 
previstas na Constituição, e quando designado para 
a função civil que lhe dê preferência sôbre outros 
militares mais graduados ou mais antigos. 

Parágrafo único. O militar agregado, por 
exceder ao respectivo quadro, permanecerá no 
desempenho de suas funções normais. 

Art. 7º O militar agrega mediante proposta do  
órgão competente logo após a publicação do ato que 
o afasta do seu quadro ou do serviço ativo. 

Art. 8º Será agregado ao respectivo quadro o 
militar que: 

a) fôr julgado fisicamente, incapaz, 
temporàriamente, para o serviço militar após 1 (um) 
ano de moléstia continuada; 

b) obtiver licença para tratamento de saúde 
em pessoa da família, por prazo superior a 6 (seis) 
meses; 

c) obtiver licença para aperfeiçoar seus 
conhecimentos técnicos ou realizar estudos, no País 
ou no estrangeiro, por conta própria; 

d) obtiver licença para exercer atividade 
técnica de sua especialidades em organizações civis; 

e) obtiver licença para tratar de interêsse 
particular, ou trabalhar na indústria particular; 

f) fôr condenado a pena restritiva de liberdade, 
maior de 6 (seis) meses e menor de 2 (dois) anos em 
sentença passada em julgado, enquanto durar sua 
execução; 

g) fôr declarado extraviado ou considerado 
desertor; 

h) fôr pôsto à disposição de outro Ministério, 
Govêrno Estadual, de Território ou do Distrito 
Federal, para o exercício, de qualquer função de 
caráter civil, de vendo esta circunstância constar 
expressamente do ato de nomeação ou designação; 

i) aceitar investidura eletiva de natureza 
pública; 

j) aceitar investidura de cargo civil de 
nomeação temporária; 

k) permanecer por mais de 6 (seis) meses 
sujeito a processo no Fôro Militar; 

l) ficar exclusivamente à disposição da Justiça 
Civil para se ver processar; 

m) exceder ao respectivo quadro por  
haver sido promovido indevidamente, ou por outro 
motivo; 

Parágrafo único. É considerado extraviado o 
militar desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, 
quando no desempenho de qualquer serviço, em 
campanha, em viagem (terrestre, marítima ou aérea), 
ou em caso de calamidade publica. 

Art. 9º A agregação a que se refere o artigo 
anterior será: 

a) nos casos das letras c, d e e, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) meses; 

b) nos mais casos, enquanto perdurar o motivo 
que determinou a agregação;  

Art. 10. O militar agregado ficará subordinado, 
para efeito de alterações, vencimentos e  
vantagens, um órgão do Comando Geral, 
continuando a figurar no respectivo quadro, sem 
número, no lugar que até então ocupava, com a 
abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua 
situação. 

Art. 11. A reversão à atividade do militar 
agregado verificar-se-á tão logo cesse o motivo que  
determinou a agregação. 
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§ 1º O militar que reverte à atividade figura em 
seu quadro, sem número, e homólogo ao que se lhe 
segue em antiguidade, devendo entrar na escala 
numérica na primeira vaga que se verificar em seu 
quadro e pôsto. 

§ 2º O militar que fôr promovido em excesso 
ou sem satisfazer os requisitos para promoção, só 
reverte quando a vaga competir ao princípio pelo 
qual foi promovido, ou depois de satisfazer as 
condições estabelecidas para a promoção. 

Art. 12. É lícita ao Poder Executivo, em 
qualquer tempo, mandar que reverta à atividade o 
militar agregado, exceto nos casos das letras a, f, g e 
i do art. 8º. 

Art. 13. O militar reformado demitido, ou 
expulso, por sentença, só por outra sentença 
judiciária pode reverter à situação anterior, com 
ressarcimento dos prejuízos havidos. 

Art. 14 A reversão de subtenentes, sargentos 
e praças, excluídos por qualquer motivo, no interêsse 
do serviço, obedece a processo administrativo e só é 
concedida quando há conveniência para o serviço. 

 
CAPÍTULO II 

 
DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA 

 
Art. 15. O militar passa para a Reserva: 
a) a requerimento; 
b) ex officio. 
Art. 16. A transferência para a Reserva, a 

requerimento, só poderá ser concedida ao militar que 
contar, no mínimo, 25 (vinte cinco) anos de efetivo 
serviço e 6 (seis) meses no pôsto. 

Parágrafo único. A demissão voluntária não 
poderá ser concedida quando o militar estiver 
respondendo a processo no Fôro Militar, ou prêso 
em cumprimento de punição disciplinar. 

Art. 17. Será transferido ex-officio para a 
Reserva: 

a) o militar que haja atingido a idade limite 
para permanência no serviço ativo; 

b) o militar nomeado para função civil de 
provimento efetivo; 

c) o militar que passar mais de 8 (oito)  
anos, consecutivos ou não, afastado da atividade 
militar; 

d) o militar que, depois de reformado por 
incapacidade física, fôr julgado aptos em inspeção 
de saúde, desde que não haja atingido a idade limite 
de permanência na Reserva; 

e) o oficial que fôr julgado incapaz para  
acesso, de acôrdo com a respectiva lei de 
promoções; 

f) o oficial superior que complete 8 (oito)  
anos no último pôsto da hierarquia de seu quadro  
e, no mínimo, a idade limite de permanência no 
serviço ativo de oficial do pôsto imediatamente 
abaixo; 

g) o oficial superior da Polícia Militar do Distrito 
Federal abrangido pela cota compulsória destinada 
ao complemento do número mínimo de vagas 
referidos no art. 19, desde que tenha o oficial no 
mínimo 25 (vinte cinco) anos de efetivo serviço. 

Art. 18. Será transferido para a Reserva 
compulsòriamente o militar que atingir os seguintes 
limites de idade: 

a) da Polícia Militar: 
 

Coronel............................................. 60 anos 
Tenente-Coronel............................... 56 anos 
Major................................................. 52 anos 
Capitão.............................................. 48 anos 
1º Tenente......................................... 44 anos 
2º Tenente......................................... 40 anos 
Praças............................................... 54 anos 
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b) do Corpo de Bombeiros, e mestres de 
música de ambas as Corporações: 

 
Coronel...................................................... 62 anos 
Tenente-Coronel........................................ 60 anos 
Major.......................................................... 58 anos 
Capitão....................................................... 56 anos 
1º Tenente.................................................. 54 anos 
2º Tenente.................................................. 52 anos 
Praças........................................................ 54 anos 

 
§ 1º A aplicação da compulsória para o Corpo 

de Bombeiros entrará em vigor 1 (um) ano após a 
reestruturação de seu efetivo e obedecerá ao 
seguinte escalonamento: 

a) 1º ano, oficiais superiores; 
b) 2º ano, capitães; 
c) 3º ano, oficiais subalternos. 
§ 2º Quando nos almanaques respectivos não 

figurar expressamente a data do nascimento dos 
oficiais (dia e mês), considerar-se-á para efeito de 
idade limite compulsória, o dia 1 de janeiro do ano 
referido nos respectivos almanaques. 

Art. 19. A cota compulsória, a que se refere a 
letra g, do art. 17, é destinada a manter o equilíbrio e 
a regularidade de acessos no quadro de oficiais 
Combatentes da Policia Militar do Distrito Federal, 
assegurando, anualmente, um número mínimo de 
vagas, dentro dos seguintes limites: 

a) coronéis: de 1/8 dos respectivos quadros; 
b) tenentes coronéis: de 1/10 dos respectivos 

quadros; 
c) majores: de 1/20 dos respectivos quadros. 
§ 1º Anualmente, no último trimestre, o  

Ministro da Justiça e Negócios Interiores fixará, nos 
limites estabelecidos neste artigo, o número mínimo 
de vagas, para os diferentes postos da corporação 
relativas ao ano em curso. 

§ 2º No cálculo das vagas  
necessárias ao complemento da co- 
 

ta compulsória serão abatidas em cada  
pôsto as resultantes das fixadas para o  
pôsto mais elevado. Neste cálculo serão  
computados como um inteiro as frações iguais  
ou superiores a um meio e desprezadas as  
mais. 

§ 3º As vagas decorrentes da aplicação da 
cota compulsória em 1 (um) ano não serão 
computadas como vagas normais para a aplicação 
dêsse critério no ano seguinte ao referido neste 
parágrafo. 

§ 4º Quando as vagas abertas, durante  
o ano, em um pôsto de oficial superior, forem  
em número inferior ao mínimo estipulado neste 
artigo, e seu § 1º,  serão transferidos para a 
Reserva, no ano seguinte, tantos oficiais do pôsto 
que sejam necessários para completar aquêle 
mínimo. Quando qualquer dos quadros de que trata 
êste artigo tiver efetivo inferior a 4 (quatro) oficiais, a 
transferência para a Reserva  far-se-á ao  
completar o oficial 4 (quatro) anos de permanência 
no pôsto. 

§ 5º A cota compulsória correspondente  
a 1 (um) ano civil será apurada na primeira  
quinzena de janeiro do ano subseqüente  
pelas Comissões de promoções respectivas  
que apresentarão ao Ministro da Justiça e  
Negócios Interiores, por intermédio dos comandos 
respectivos, a relação dos oficiais por ela 
abrangidos. 

a) Na indicação dos oficiais destinados a 
integrar cada cota compulsória será observada a 
seguinte ordem de preferência: 

I – os mais idosos; 
II – os que não satisfaçam às condições  

de acesso por antiguidade, merecimento, de  
acôrdo com os respectivos regulamentos de 
promoção e se achem situados no primeiro têrço  
dos respectivos quadros e dentre êles os mais 
idosos. 
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b) Não serão atingidos pela cota compulsória 
os oficiais que estiverem agregados pelos motivos 
constantes da letra g do art. 8º. 

§ 6º Os oficiais indicados para integrarem a 
cota compulsória anual serão avisados 
imediatamente e terão para apresentar recurso 
contra essa decisão, o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar do recebimento do respectivo aviso. À 
Comissão de Promoção competirá examinar os 
recursos e enviá-los ao Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, para decisão final. 

Art. 20. A transferência ex-officio para a 
Reserva processar-se-á à medida que o militar incida 
num dos casos previstos no art. 17, salvo quanto ao 
da letra g em que ela será feita à primeira quinzena 
de fevereiro. 

Art. 21. Não será concedida transferência para 
a Reserva, mediante requerimento, ao militar: 

a) que estiver respondendo a inquérito ou 
processo em qualquer jurisdição; 

b) que estiver cumprindo pena de qualquer 
natureza; 

c) condenado em sentença passada em 
julgado e que importe em cassação de carta patente. 

Art. 22 Enquanto não fôr concedida a 
transferência para a Reserva, ficará o militar no 
exercício de suas funções. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA REFORMA 

 
Art. 23. A reforma será ex-officio e aplica-se ao 

militar: 
a) condenado à pena de reforma por sentença 

passada em julgado; 
b) que atingir a idade limite de permanência na 

Reserva; 
c) julgado inválido ou fisicamente incapaz 

definitivamente para o serviço ativo das Fôrças 
Armadas; 

d) incapacitado fìsicamente após 2  
(dois) anos de agregação, por êsse motivo,  
se oficial e, quando praça, depois dêsse  
período de observação, mediante  
parecer da Junta Superior de Saúde,  
ainda mesmo que se trate de moléstia  
curável. 

Art. 24. A idade limite de permanência na 
Reserva é a de: 

a) oficial superior, 64 anos; capitão e oficial 
subalterno, 60 anos; 

Art. 25. Anualmente, no mês de fevereiro, 
cada Corporação enviará ao Ministro da Justiça  
e Negócios Interiores, a relação dos  
militares que houverem atingido a idade limite de 
permanência na Reserva, a fim de serem 
considerados reformados, dando conhecimento 
desta providência à Diretoria Geral do Serviço Militar 
do Exército. 

Art. 26. A incapacidade no caso  
da letra c do art. 23 pode ser conseqüente  
a: 

a) ferimentos recebidos em campanha ou na 
manutenção da ordem pública eu enfermidade 
contraída nessa situação, ou que nela tenha a sua 
causa eficiente; 

b) acidente em serviço; 
c) doença adquirida em tempo de paz, com 

relação de causa e efeito às condições inerentes ao 
serviço; 

d) tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, câncer 
ou cardiopatia grave que torne o indivíduo  
total e permanentemente inválido para qualquer 
trabalho; 

e) acidente ou doença sem relação de causa e 
efeito com o serviço. 

§ 1º Os casos de que tratam as letras a, b e 
c dêste artigo serão provados por atestados de 
origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de 
evacuação. Os têrmos de acidente, baixas ao hos- 
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pital, papeletas de tratamento nas enfermarias e 
hospitais, e os registros de baixa sarão meios 
subsidiários para esclarecer a situação. 

§ 2º Nos casos de tuberculose, as Juntas 
Militares de Saúde deverão lançar mão, 
obrigatòriamente, de observação clínica e de exames 
subsidiários repetidos, de modo que possam formar 
juízo seguro sôbre a atividade ou evolução do 
processo durante o prazo de 6 (seis) meses. 

§ 3º Considera-se como alienação mental 
tidos os casos de distúrbios mental ou neuromental 
grave e persistente, no qual, esgotados os meios 
habituais de tratamento, permaneça lesão completa 
ou considerável, da personalidade, destruindo a  
auto determinação e pragmatismo e tornando o 
indivíduo total e permanentemente inválido para 
qualquer trabalho. 

§ 4º Considera-se como paralisia todo caso de 
neuropatia grave e definitiva que afete a motilidade, 
sensibilidade, torficidade e mais funções nervosas, 
no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, 
permaneçam distúrbios graves, extensos e 
definitivos, que tornem o indivíduo total e 
permanentemente inválido para qualquer  
trabalho. 

§ 5º São também equiparados, às paralisias 
os casos de afecções ósteo-músculo-articulares 
graves e crônicas (reumatismos graves, crônicos ou 
progressivos e doenças similares) nos quais, 
esgotados os meios habituais de tratamento, 
permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer 
ósteo-músculo-articulares residuais, quer 
secundários das funções nervosas, motilidade, 
torficidade, ou mais funções que tornem o indivíduo 
total e permanentemente inválido para qualquer 
trabalho. 

§ 6º São equiparados à cegueira, não só os  
casos de afecções crônicas progressivas e incuráveis 
 

que conduzirão à cegueira total, como também os 
casos de visão rudimentar, que apenas permitam a 
percepção de vultos, não suscetíveis de correção por 
lentes nem removíveis por tratamento médico 
cirúrgico. 

§ 7º Os casos de cardiopatia grave serão os 
indicados na legislação em vigor. 

Art. 27 Os incapacitados pelo motivo constante 
da letra e do art. 26 serão reformados com 
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço: 

a) os oficiais qualquer que seja o tempo de 
serviço; 

b) as praças em geral com mais de 10 (dez) 
anos de serviço, salvo se julgados incapazes de 
prover os meios de subsistência, quando  
poderão ser reformadas com qualquer tempo de 
serviço. 

Art. 28. O militar julgado incapaz 
definitivamente por um dos motivos constantes das 
letras a e d do art. 26, será reformado no pôsto ou 
graduação imediata ao que possuir na ativa, com 
vencimentos e vantagens previstos do Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares. 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos 
casos previstos nas letras b e c do art. 26, quando, 
verificada a invalidez ou a incapacidade física, fôr o 
militar julgado também impossibilitado total e 
permanentemente para qualquer trabalho. 

§ 2º Considera-se para efeito dêste artigo, 
como pôsto ou graduação imediata: 

a) o de 2º Tenente para o aspirante a oficial, 
aluno da Escola de Formação de Oficiais, 
Subtenentes e Sargentos; 

b) a de 3º Sargento para as mais praças. 
Art. 29. Os oficiais que, em inspeção de  

saúde para promoção, forem julgados incapazes 
definitivamente para o serviço, serão reformados no 
pôsto imediato. 
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Art. 30. A reforma isenta definitivamente o 
militar do serviço. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO LICENCIAMENTO OU BAIXA DO SERVIÇO, 

EXCLUSÃO OU EXPULSÃO 
 
Art. 31. A baixa do serviço é feita: 
a) pedido; 
b) ex officio. 
Parágrafo único. Os militares que tenham 

servido à Polícia Militar ou ao Corpo de  
Bombeiros do Distrito Federal por 3 (três) ou mais 
anos e que ao serem excluídos do seu estado 
efetivo, exceto por expulsão, ainda estiverem 
fisicamente capazes, serão mantidos como 
reservistas da Corporação a que pertencerem pelas 
respectivas Circunscrições de Recrutamento,  
dentro do escalão correspondente à idade que 
possuírem. 

Art. 32. A baixa a pedido será concedida 
desde que conte a praça, no mínimo, a metade do 
tempo de serviço a que se obrigou, ou em qualquer 
época, quando estiver servindo independente de 
reengajamento, ou mediante requerimento com 
justificação procedente. 

§ 1º A praça que estiver respondendo a 
processo no fôro militar não poderá ter baixa, bem 
como a que estiver cumprindo punição disciplinar só 
a terá após o término da punição. 

§ 2º No caso de haver a praça contraído 
dívidas com a Fazenda Nacional só depois de 
indenizá-las poderá obter baixa. 

Art. 33. A baixa ex-officio será aplicada: 
a) por conclusão do tempo de serviço, 

assegurado o direito a engajamento ou 
reengajamento, na forma estabelecida nos 
regulamentos; 

b) por incapacidade física, quando não fôr o 
caso de reforma; 

c) quando bombeiro, não demonstrar aptidão 
para a profissão e, ainda, quando tiver sido 
constatada a existência de qualquer das doenças 
abaixo enumeradas durante os 10 (dez) primeiros 
anos de serviço na Corporação: 

1 – epilepsia essencial, em suas formas 
clínicas que não impeçam o provimento da própria 
subsistência nem sejam acompanhadas de alienação 
mental; 

2 – psiconeurose, em suas formas clínicas 
incompatíveis com a vida militar, que tenham 
resistido ao tratamento e não impeçam o provimento 
da própria subsistência; 

3 – personalidades psicopáticas nas mesmas 
condições do item anterior; e, 

4 – alcoolismo habitual e outras toxicomanias 
resistentes ao tratamento. 

Art. 34. Serão expulsas ou excluídas as praças 
que, com qualquer tempo de serviço, incorrerem na 
pena de exclusão ou expulsão do serviço militar, 
cominada no regulamento disciplinar. 

 
CAPÍTULO V 

 
DA DEMISSÃO DO SERVIÇO MILITAR 

 
Art. 35. A demissão do serviço militar poderá 

ser efetivada: 
a) a pedido; 
b) ex officio. 
Art. 36. A demissão a pedido será concedida: 
a) sem indenização aos cofres públicos, se o 

militar contar mais de 5 (cinco)  anos de oficialato; 
b) mediante indenização das despesas 

oriundas dos cursos militares calculadas pelas 
respectivas escolas, nos mais casos. 

Parágrafo único. O oficial demissionário a 
pedido ingressará na Reserva no pôsto que tinha no 
serviço ativo. 

Art. 37. A demissão ex-officio só se verificará 
por uma das seguintes causas: 
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a) sentença condenatória passada em julgado, 
cuja pena restritiva de liberdade individual ultrapasse 
de 2 (dois) anos; 

b) declaração, em tempo de paz, pelo Superior 
Tribunal Militar, ou em tempo de guerra externa ou 
civil por Tribunal especial, de indignidade para o 
oficialato ou de incompatibilidade com êste nos 
seguintes casos: 

I – quando houver perdido o oficial a qualidade 
de cidadão brasileiro; 

II – nos casos previstos na legislação geral ou 
em legislação especial concernente à segurança do 
Estado; 

III – quando ficar provado, em processo 
regular, professar o oficial doutrina nociva à 
disciplina, à defesa e à garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem. 

Parágrafo único. O oficial demitido ex-officio 
perderá o pôsto e a patente. 

 
TÍTULO III 

 
DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA 

FINS DE INATIVIDADE 
 
Art. 38. O cômputo do tempo de serviço para 

fins de inatividade obedece às regras estabelecidas 
neste Título e será feito ex-officio por ocasião da 
transferência do militar para a Reserva, de sua 
reforma, licenciamento ou baixa de serviço. 

§ 1º Na apuração do tempo de serviço dos 
militares são usadas as seguintes expressões: 

a) tempo de efetivo serviço; 
b) anos de serviço. 
§ 2º Essas expressões são definidas do 

seguinte modo: 
a) tempo de efetivo serviço: intervalo  

de tempo, contado dia a dia, entre a data  
inicial de praça e a data do licenciamento,  
da transferência para a Reserva ou da reforma. 
Na apuração do tempo de efetivo serviço  
são deduzidos os períodos não compu- 
 

táveis e desprezados os acréscimos  
previstos na legislação vigente, exceto o tempo 
dobrado de serviço em campanha, que é 
considerado serviço efetivo, bem como os  
de que trata a Lei número 2.751, de 4 de abril de 
1956. 

b) anos de serviço (computáveis para fins de 
inatividade): soma dos tempos de efetivo serviço 
(alínea anterior, inclusive tempo dobrado de 
campanha) e dos acréscimos legais (guarnições 
especiais, curso de Colégio Militar, licença especial, 
serviço público, curso de nível superior e 
arredondamento para ano da fração, maior de 6 
(seis) meses. 

§ 3º Ficam assimilados pela forma  
seguinte às expressões constantes da legislação 
militar: 

a) tempo de efetivo serviço: "anos de efetivo 
serviço", "tempo de efetivo serviço", e "anos de 
serviços completos"; 

b) anos de serviço: "tempo de serviço",  
"anos de praça", "tempo", "anos de serviço",  
"tempo de praça", "tempo computável  
para fins de inatividade" e "anos de serviço  
público". 

§ 4º O tempo que o militar passou  
ou vier a passar afastado da suas funções, em 
conseqüência de ferimentos recebidos em  
combate, ou na manutenção da ordem pública,  
ou de moléstia adquirida em campanha, será 
computado como se êle o tivesse passado  
no exercício efetivo das funções que  
desempenhava. 

Art. 39. Entende-se por tempo de serviço  
em campanha, para contagem pelo dôbro, o  
período que o militar estiver em operações de guerra 
ou em serviço delas dependentes ou decorrentes, ou 
que tome parte nas mesmas condições, em 
expedições tendentes a restabelecer a ordem 
interna. 

§ 1º A contagem do tempo de serviço pelo 
dôbro é definida em leis e regulamentos. 
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§ 2º Durante o período definido neste artigo, 
será abonado ao militar um quantitativo 
correspondente ao têrço do sôldo da tabela em vigor 
denominado “têrço de campanha”. 

Art. 40. O tempo de serviço dos militares 
beneficiados por anistia será contado como 
estabelecer o ato legal que a conceder. 

Art. 41. Não é computável para efeito algum o 
tempo passado: 

a) em cumprimento de sentença judicial 
passada em julgado; 

b) em licença para tratamento de saúde de 
pessoa da família por prazo superior a 1 (um) ano; 

c) como desertor, desde que seja condenado 
pelo crime imputado; 

d) em licença para tratar de interêsses 
particulares ou trabalhar em indústria particular; 

e) em licença para desempenhar comissão de 
caráter civil estranha ao serviço público; 

f) de suspensão por sentença, do exercício da 
função; 

g) de ausência ilegal. 
Art. 42. Será computado para todos os efeitos 

o tempo de: 
a) prisão por motivo de prisão militar ou civil no 

caso de sentença absolutória definitiva; 
b) de detenção ou prisão disciplinar; 
c) de tratamento em hospital; 
d) de licença para tratamento da própria saúde; 
e) agregação por moléstia; 
f) dispensa e férias. 
 

TÍTULO IV 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 43. O Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores poderá mandar incluir no Asilo de 
Inválidos da Pátria, a pedido ou ex-officio, para 
nêle residirem, as praças reformadas por invalidez 
que não possam prover a sua subsistência. 
 

Art. 44. Os Subtenentes, quando 
transferidos para a Reserva, serão  
promovidos ao pôsto de 2º Tenente, desde que 
tenham mais de 25 (vinte cinco) anos de efetivo 
serviço. 

§ 1º Serão promovidos, também, ao pôsto 
de 2º Tenente quando transferidos para a 
Reserva, os primeiros Sargentos, se, tiverem 
mais de 25 (vinte cinco) anos de efetivo serviço e 
curso que os habilitem ao exercício das funções 
daquele pôsto. 

§ 2º As mais praças, que contem  
mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo  
serviço, ao serem transferidas para  
a Reserva, serão promovidas à graduação 
imediata. 

Art. 45. O oficial que contar mais de 35 (trinta 
e cinco) anos de efetiva serviço, após o ingresso na 
inatividade. 

I – será promovido ao pôsto imediato, se 
possuir o curso que o habilite para o acesso; 

II – terá os proventos correspondentes ao 
pôsto imediato, com direito ao montepio e com as 
vantagens que lhe competirem de acôrdo com o 
Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares, se não possuir o curso que o habilite ao 
acesso. 

Parágrafo único. Os oficiais transferidos 
para a inatividade, na forma das letras a e g do 
art. 17, terão direito aos vencimentos integrais do 
seu pôsto (sôldo e gratificação), acrescidos das 
vantagens que lhes competirem, de acôrdo com o 
Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares. Se contarem mais de (trinta) anos de 
efetivo serviço, terão as vantagens do item II 
dêste artigo. 

Art. 46. As promoções para a  
inatividade previstas nesta lei serão concedidas 
sem prejuízo de outra assegurada  
por lei especial, respeitado o limite do artigo 
seguinte. 
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Art. 47. Em nenhum caso poderá o militar 
atingir mais de dois postos acima do que tiver na 
ativa. Aos oficiais dos dois últimos postos da 
hierarquia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal atingidos pelo presente artigo 
ficam assegurados os proventos de um ou dois 
postos além do último. 

§ 1º Em nenhuma hipótese será ultrapassado 
o pôsto máximo estabelecido para o serviço ativo. 

§ 2º As restrições dêste artigo não se aplicam 
aos casos em que os Subtenentes, Suboficiais e 
Sargentos, de acôrdo com a legislação em vigor, têm 
direito à promoção ao pôsto de 2º Tenente, não 
podendo, entretanto, ter mais de um pôsto além dêste. 

Art. 48. O disposto no art. 28 e seu § 2º é 
extensivo, a partir da data da publicação dia presente 
lei e sem direito a proventos, atrasados, aos militares 
que, por qualquer dos motivos nêles invocados, já 
estejam reformados. 

Art. 49. O disposto nas letras f e g do art. 17 
será aplicado nas respectivas Corporações, 12 
(doze) meses após a publicação desta lei. 

Art. 50. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

– Do Sr. Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, número 209-P, nos seguintes têrmos: 

Em 20 de maio de 1958. 
Of. 209-P: 
Senhor Presidente, 
Tenho o prazer de remeter a Vossa Excelência 

outras cópias de acórdãos e respectivas notas taqui- 
 

gráficas, que declaram inconstitucionais leis federais 
e estaduais. 

1) Recurso Extraordinário nº 17.246, de Minas 
Gerais, julgado a 6 de julho de 1953 (inconstitucional 
o Decreto Estadual nº 1.987 de 1939). 

2) Recurso Extraordinário nº 19.157, de Minas 
Gerais, julgado a 26 de setembro de 1952 
(inconstitucional o Decreto número 1.076, de 1944); 

3) Recurso Extraordinário nº 19.281, do 
Paraná, julgado a 18 de dezembro de 1953 
(inconstitucional o art. 1º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 
nº 650 de 1947); 

4) Recurso Extraordinário nº 19.499, do 
Distrito Federal, julgado a 25 de agôsto de 1952 
(inconstitucional o preceito que restringiu ao impôsto 
cedular sôbre a renda a isenção concedida aos 
jornais pelo art. 203 da Const. Federal); 

5) Recurso Extraordinário nº 20.504, de São 
Paulo, julgado a 11 de setembro de 1953 
(inconstitucional o inciso VII do art. 2º do Código de 
Impôsto e Taxas de São Paulo). 

Apresento a Vossa Excelência os protestos de 
levada consideração e aprêço. 

Ministro Orosimbo Nonato, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

Recurso Extraordinário número 17.246 – 
Minas Gerais. 

Ementa – Inconstitucionalidade do impôsto 
sôbre exploração agrícola e industrial criado, no 
Estado de Minas Gerais, pela Lei número 9 de 1 de 
novembro de 1935 e mantido com modificações 
pelas Leis Estaduais números 67 de 20 de janeiro de 
1938 e 1987, de 19 de dezembro de 1939. 
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Acórdão 
 
Vistos e relatados êstes Autos de Recurso 

Extraordinário número 19.246, de Minas Gerais, 
recorrente Cia. Agro-Industrial de Jequitaí, recorrida 
Fazenda do Estado. 

Acorda o Supremo Tribunal Federal, em sessão 
plena, julgar inconstitucional o Decreto número 1.987, de 
19 de dezembro de 1939, unânimemente, nos têrmos 
das notas taquigráficas anexas, devolvendo-se os autos 
à Turma para ser completado o julgamento. 

Custas “ex-lege”. 
Rio, 6 de julho de 1953. – José Linhares, 

Presidente – A. M. Ribeiro da Costa, Relator. 
 

PRIMEIRA TURMA 
 

Recurso Extraordinário número 17.246 – Minas 
Gerais 

 
Relator: O Senhor Ministro Ribeiro da Costa. 
Recorrente: Cia. Agro-Industrial de Jequitaí. 
Recorrida: A Fazenda do Estado. 

 
Relatório 

 
O Senhor Ministro Ribeiro da Costa – O 

Estado de Minas Gerais ajuizou, na Comarca de 
Bocaiuva, ação executiva contra a firma Dolabela 
Portela & Cia. Ltda., para a cobrança da importância 
de Cr$ 268.650,60, proveniente de impostos de 
exploração agrícola industrial relativos aos exercícios 
de 1940 a 1945 dívida devidamente inscrita (fls. 3 a 
8). 

Nos embargos a executada contestou a ação, 
alegando a insubsistência da dívida por 
inconstitucionalidade da lei estadual, que criou aquêle 
impôsto, porquanto estabeleceu uma bi-tributação. 

Pela sentença de fls. 46-54, foi declarada a 
inconstitucionalidade da Lei Estadual número 9, de 1º 
 

de novembro de 1935, e improcedente a  
ação, insubsistente a penhora, pagas as custas 
pelo Estado de Minas Gerais, recorrendo de 
ofício. 

A Fazenda recorreu, decidindo a  
Colenda Turma da 1ª Câmara Civil sustar o 
julgamento das apelações para submeter ao 
Tribunal Pleno a questão da inconstitucionalidade 
do art. 1º do Decreto número 1.987, de 19 de 
dezembro de 1939, letra “e”, que criou o  
impôsto de exportação Agrícola e Industrial,  
a ser cobrado pela mesma forma por que o  
era a Taxa de defesa da produção  
(fls. 62). 

Por acórdão exarado a fls. 66, contra  
os votos dos Exmos. Senhores Desembargadores 
Newton Luz, Lincoln Prates, Abreu de  
Lima, Amilcar de Castro e J. Benício, o Tribunal 
declarou “constitucional o art. 1º do Decreto 
número 1.897, de 19 de dezembro de 1939,  
letra “e”, de vez que institui – tributo que  
é impôsto e não taxa e pois não há bi-tributação 
na concorrência com o tributo federal  
sôbre produção açucareira que é uma taxa,  
cuja legitimidade decorre da competência 
constitucional dos poderes federais, para criar o 
serviço de defesa do valor dos produtos 
canavieiros, por isso mesmo realizando sua  
auto-remuneração de cobertura da taxa, e 
portanto a legitimidade de exigência dessa  
taxa não exclui a competência constitucional  
do Estado para criação de impostos gerais  
que venham a atingir também a produção 
canavieira”. 

Recorreram a firma, executada e sua 
sucessora, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 
preceito constitucional adequado, por violação do 
disposto no art. 21 da Constituição vigente, visto que 
admitiu e sancionou a concorrência de tributos 
idênticos, federal e estadual. Ofereceram alegações 
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de defesa respectivamente, a fls. 81 e 89, a que o 
Estado de Minas opôs réplica, deduzida a fls. 101 e 
seguintes: 

A ilustrada Procuradoria Geral se pronuncia, 
“verbis” (fls. 115): 

“Discute-se no presente processo a 
constitucionalidade do impôsto sôbre  
exploração agrícola e industrial criado pela Lei 
Estadual número 9, de 1 de novembro de  
1935 e mantido com modificações pelas  
Leis Estaduais números 67 de 20 de  
janeiro de 1938, e 1.987, de 19 de dezembro de 
1939. 

Entendeu o Juiz de primeira instância de 
acôrdo com a Recorrente, que dito impôsto era 
inconstitucional por importar em bi-tributação (fls. 46 
a 55), mas o Tribunal de Justiça do Estado pelo 
Acórdão Recorrido de fls. 65v-66, reformou essa 
decisão, não acolhendo a alegação de 
inconstitucionalidade. 

Daí o recurso extraordinário manifestado com 
fundamento nas letras “a” ,e “c” do art. 101, nº III da 
Constituição Federal. 

Parece-nos que a razão está com o Ven. 
Acórdão recorrido. Os seus fundamentos e as 
razões de fls. 101 a 109 dos ilustrados 
advogados da Fazenda Estadual, convencem de 
que realmente não existe a alegada 
inconstitucionalidade, sendo ainda de se salientar 
o julgado dêste Egrégio Supremo Tribunal citado 
pelos recorridos à fls. 101 e que é o Acórdão 
proferido por ocasião do julgamento dos 
embargos no Recurso Extraordinário, número 
13.080, e que decidiu da mesma forma que o 
Acórdão Recorrido. 

Opinamos, assim pelo, conhecimento  
do presente recurso com o invocado fundamento  
na letra “c” do inciso III, do art. 101 da Cons- 
 

tituição Federal, mas pelo seu não provimento. 
Distrito Federal, 10 de julho de 1950. – Plínio 

de Freitas Travassos, Procurador Geral da 
República. 

É o relatório. 
 

Voto 
 
É de reconhecer tôda procedência na opinião 

expendida pelo ilustre Dr. Procurador Geral, quanto a 
preliminar suscitada acêrca da embargabilidade do 
acórdão proferido pelo Colendo Tribunal de Justiça 
sôbre argüição de inconstitucionalidade uma vez 
desacolhida, por esta Suprema Côrte, a mesma 
argüição, remanescendo pacífico o entendimento 
jurisprudencial no sentido de não ser embargável 
decisão proferida em Tribunal Pleno, sôbre 
inconstitucionalidade de lei. 

Sugere, porém, S. Exª, a devolução do 
processo à ilustre Turma do Tribunal Mineiro, para 
que julgue o mérito da apelação, por entender ter 
sido precipitada a remessa dos autos a êste Excelso 
Pretório, antes daquele pronunciamento, tal como 
determinou o Colendo Tribunal Pleno no final do v. 
acórdão de fls. 65v. 

Não teria dúvida em participar do mesmo 
critério, se houvesse, a respeito, norma processual 
decisiva. 

Valeu-se, a meu ver, a parte, do recurso 
cabível, manifestando-o oportunamente. Com 
ressalva do mesmo, poderia ter sido o processo 
devolvido à Turma julgadora, para decidir o mérito da 
apelação. Não o tendo sido feito, inclino-me pelo 
julgamento do apêlo específico, onde se agita 
questão sôbre inconstitucionalidade de lei estadual, 
tese decisiva para deslinde da controvérsia. 

Rejeitando diante do exposto, a preliminar de 
embargabilidade do v. acórdão recorrido, deixo; ou- 
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trossim, de atender à providência suscitada pelo 
ilustre Doutor Procurador Geral. 

A questão fundamental, sôbre que incide o 
recurso, concerne à bi-tributação, devendo, nesse 
caso, sobrepor-se o impôsto decretado pela União, 
quando a competência fôr concorrente. 

É o que deriva do texto da Constituição 
vigente, art. 21, prescrevendo. 

“A União e os Estados poderão decretar outros 
impostos além dos que lhe são atribuídos por esta 
Constituição, mas o impôsto federal excluirá o 
estadual idêntico. 

O tema debatido recebeu solução  
ampla, através do acórdão proferido no Recurso 
Extraordinário número 4.207, de Minas  
Gerais, relatado pelo eminente Senhor Ministro 
Laudo de Camargo, cujo voto, de que sòmente 
divergira o eminente Sr. Ministro Castro Nunes, 
elucidou: 

“A presente cobrança do Fisco Mineiro diz 
respeito à taxa de defesa da produção no exercício 
de 1936. 

Criou-a o Decreto Estadual número 9, de 
1935. E o seu objetivo foi êste: “A defesa da 
produção agrícola, pecuária e seus derivados, e a 
defesa contra a lepra”. 

Vê-se daí, e sem sombra de dúvidas, que a 
nova tributação, incide na censura constitucional. 

A Constituição, então em vigor, era a de 34 
que, pelo art. 11, assim dispunha: “é vedada a bi-
tributação, prevalecendo o impôsto decretado 
pela União, quando a competência fôr 
concorrente. 

“Ora, antes da tributação mineira já existia a 
federal, com o mesmo objetivo, ou seja a defesa da 
produção do açúcar. 

Dizem-no os Decretos números 20.761 de 31, 
20.010 de 33, êste criando o Instituto do Açúcar e do 
Álcool. 

Ficou então expresso o seguinte: “Para 
execução das medidas de defesa da produção 
açucareira estabelecidas neste decreto, assim como 
para amparo e estímulo à produção e 
desenvolvimento do álcool anidro, é mantida a taxa 
de 3$000 por saco de 60 quilos para todo o açúcar 
produzido pelas usinas do País. 

Essa taxa federal vem sendo paga pelos 
executados. 

Logo, não podia surgir taxa estadual, com o 
mesmo objetivo. 

Nem se argumente tratar-se de taxa e não de 
impôsto, porquanto o legislador constitucional usou 
da expressão – bi-tributação de modo a 
compreender a taxação em qualquer das suas 
formas e modalidades. 

Nem se alegue igualmente que aos Estados 
toca cobrar taxas de serviços estaduais. 

Mas, atenda-se na expressão “serviços 
estaduais” os sujeitos a encargo fiscal nos Estados. 

Em matéria de produção, a competência é da 
União, nos têrmos do artigo 5º nº XIX letra “i” da 
Constituição de 34. 

E, “ex-vi” do § 3º “in fine” do mesmo 
dispositivo, a legislação poderá atender às 
peculiaridades locais, para suprir as lacunas ou 
deficiências de legislação federal. 

Tal, porém, não ocorre na espécie, porquanto 
não há peculiaridades a atender, por se tratar de 
produção de açúcar e de álcool com Instituto criado, 
a fim de resolver o problema no País, com a defesa 
do produto. 

Opõe-se a êste aresto, com o fito de desfazer 
o aspecto inconstitucional da tributação impugnada, 
o acórdão de 8 de outubro de 1948, proferido  
no Recurso Extraordinário número 13.080, o  
qual proclamara que a concomitância do impôsto  
de exploração agrícola e industrial e da taxa  
federal sôbre açúcar não implica bi-tributação: 
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“Não bi-tributação – o Estado cobra impôsto 
e a União estabelece apenas uma taxa, não há 
cobrança concorrente do mesmo impôsto ou  
da mesma taxa – não existe multiplicidade  
de impostos exigidos do mesmo contribuinte  
por mais de uma entidade tributadora. A bi-
tributação só se configura, portanto, quando  
além de identidade de tributação e incidência  
no mesmo contribuinte, haja pluralidade de 
agentes”. 

Proferi voto, no julgamento dos embargos, 
opostos a êsse julgado, pela Companhia Agrícola 
Ponte novense, ficando fiel ao pronunciamento 
anterior, assim acompanhando o eminente Revisor, 
Sr. Ministro Aníbal Freire. 

Não encontro razões novas para dissentir, 
agora, da conceituação que tive por adequada. 

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe 
dou provimento. 
 

PRIMEIRA TURMA 
 

Recurso Extraordinário número 17.246 – Minas 
Gerais 

 

VOTO PRELIMINAR 
 

(Remessa ao Tribunal Pleno). 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – 

Senhor Presidente, há meses proferi um voto,  
na Turma, inteiramente de acôrdo com o que. 
acaba de proferir o Sr. Ministro Relator. Mas, 
fiquei vencido. V. Exª Sr. Presidente, naquele 
caso era o Relator e foi acompanhado pela, 
Maioria. Eu: entendo, data vênia, que a solução 
acertada é a contida no voto do Sr. Ministro 
Ribeiro da Costa; mas naquele caso V. Exª 
invocou acórdão divergente. Verifiquei depois que 
êsse acórdão se refere à taxa sôbre produção de 
arroz. Ora, tratando-se de arroz, não pode  
haver bi-tributação, porque não existe tributo 
federal; o problema se apresenta precisamente, 
em relação ao açúcar, que é o caso dos 
 

autos e onde se alega ocorrer bi-tributação proibida. 
Depois daquele julgamento em que fiquei 

vencido, fui relator de outro feito idêntico e ponderei 
que, havendo decisões contraditórias e estando o 
Tribunal sensivelmente modificado em sua 
composição, era caso de remeter os autos ao 
Tribunal Pleno, para o respectivo pronunciamento 
sôbre a questão constitucional. E assim o fêz. 

É a proposta que agora renovo. 
 

PRIMEIRA TURMA 
 

Recurso Extraordinário – número 17.246 – Minas 
Gerais 

 
VOTO 

 
S/remessa ao Tribunal Pleno 
O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA 

(relator): – Sr. Presidente, não tenho nenhuma 
dúvida em aderir à proposta do Sr. Ministro Luiz 
Gallotti, remetendo o processo ao Tribunal Pleno. 

 
PRIMEIRA TURMA 

 
Recurso Extraordinário número 17.246 – Minas 

Gerais 
 
Recorrente: – Cia. Agro-Industrial de Jequitaí. 
Recorrida: – a Fazenda do Estado. 

 
DECISÃO 

 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Rejeitadas as preliminares, ordenou-se a remessa 
dos autos ao Tribunal Pleno, para julgamento de 
questão constitucional. Decisão unânime. – Otacílio 
Pinheiro, Subsecretário. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário número 17.246 – Minas 
Gerais 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Relator: – O Senhor Ministro Ribeiro da Costa. 
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Recorrente: – Cia. Agro-Industrial de Jequitaí, 
sucessora de Dolabela Portela & Cia. Ltda. 

Recorrida: – Fazenda do Estado. 
 

RELATÓRIO 
 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. 
Presidente, o relatório é o seguinte: 

“O Estado de Minas Gerais ajuizou, na 
Comarca de Bocaiuva, ação executiva fiscal contra a 
firma Dolabela Portela & Cia Ltda., para a cobrança 
da importância de Cr$ 268.650,60, proveniente de 
ira, postos de exploração agrícola e industrial, 
relativos aos exercícios de 1940 a 1945 dívida 
devidamente inscrita (fls. 3 a 8). 

“Nos embargos a executada contestou a  
ação, alegando a insubsistência da dívida por 
inconstitucionalidade da Lei Estadual, que criou aquêle 
impôsto, porquanto estabeleceu uma bi-tributação. 

Pela sentença de fls. 46-54, foi declarada a 
inconstitucionalidade de Lei Estadual nº 9, de 1º de 
novembro de 1935, e improcedente a ação, 
insubsistente a penhora, pagas as custas pelo 
Estado de Minas Gerais, recorrendo de ofício. 

A Fazenda recorreu, decidindo a Colenda 
Turma da Primeira Câmara Cível sustar o julgamento 
dás apelações para submeter ao Tribunal Pleno a 
questão da inconstitucional idade do art. 1º do 
Decreto 1.978, de 19 de dezembro de 1939, letra e, 
que criou o impôsto de exportação Agrícola e 
Industrial, a ser cobrado pela mesma forma por que  
o era a taxa de defesa da produção (fls. 62). 

Por acórdão exarado arts 66, contra os votos 
dos Exmos. Srs. Desembargadores Newton Luz, 
Lincoln Pratas, Abreu de Lima, Amilcar de Castro e  
J. Benício; o Tribunal declarou “constitucional o  
art. 1º do Decreto 1.978, de 19 dezembro de  
1939, letra e, de vez que institui tributo que é impôsto 
 

e não taxa e pois não há bi-tributação na 
concorrência com o tributo federal sôbre produção 
açucareira, que é uma taxa cuja legitimidade decorre 
da competência constitucional dos poderes federais 
para criar o serviço de defesa do valor dos produtos 
canavieiros, por isso mesmo realizando sua 
autoremuneração de cobertura da taxa, e, portanto, a 
legitimidade de exigência dessa taxa não exclui a 
competência constitucional do Estado para criação 
de impostos gerais que venham a atingir também a 
produção canavieira”. 

Recorreram a firma executada e sua 
sucessora, com fundamento nas alíneas a e c do 
preceito constitucional adequado, por violação do 
disposto no art. 21 da Constituição vigente, visto que 
admitiu e sancionou a concorrência de tributos 
idênticos, federal e estadual. Ofereceram alegações 
de defesa, respectivamente, a fls. 81 e 89, a que o 
Estado de Minas opôs réplica, deduzida a fls. 101 e 
seguintes: 

“A ilustrada Procuradoria Geral assim se 
pronuncia, verbis (fls. 115): 

Discute-se no presente processo a 
constitucionalidade do impôsto sôbre exploração  
agrícola e industrial criado pela Lei Estadual número 
9, de 1 de novembro de 1935 e mantido com 
modificações pelas Leis Estaduais números 67, de 
20 de janeiro de 1938, e 1.987, de 19 de dezembro 
de 1939. 

Entendeu o juiz de primeira-instância, de 
acôrdo com a recorrente, que dito impôsto era 
inconstitucional por importar em bi-tributação (fls. 
46 a 55), mas o Tribunal de Justiça do Estado, 
pelo acórdão recorrido de 65v 66, reformou essa 
decisão não acolhendo a alegação de 
inconstitucionalidade. 

Daí o recurso extraordinário,  
manifestado com fundamento nas 
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letras a e c do art. 101, nº III da Constituição Federal. 

Parece-nos que a razão está com o Ven. 
Acórdão recorrido. Os seus fundamentos e as razões 
de fls. 101 a 109 dos ilustrados advogados da 
Fazenda Estadual; convencem de que realmente não 
existe a alegada inconstitucionalidade, sendo ainda 
de se salientar o julgado dêste Egrégio Supremo 
Tribunal citado pelos recorridos a fls. 101 e que é o 
Acórdão proferido por ocasião do julgamento dos 
embargos no Recurso Extraordinário nº 13.080, e 
que decidiu da mesma forma que o Acórdão 
recorrido. 

Opinamos, assim, pelo conhecimento do 
presente recurso com o invocado fundamento na 
letra c do inciso III, do art. 101, da Constituição 
Federal, mas pelo seu não provimento. 

Distrito Federal, 10 de julho de 1950. – Plínio 
de Freitas Travassos, Procurador Geral da 
República”. 

É o relatório. 
O caso vem ao Tribunal Pleno em face da 

objeção do eminente Sr. Ministro Luiz Gallotti, a que 
a Turma aderiu. Disse S. Exa. o seguinte: 

“Depois daquele julgamento em que fiquei 
vencido, fui relator de outro feito idêntico e ponderei 
que, havendo decisões contraditórias e estando o 
Tribunal sensivelmente modificado em sua 
composição, era caso de remeter os autos ao 
Tribunal Pleno, para o respectivo pronunciamento 
sôbre a questão constitucional. E assim se fêz. É a 
proposta que agora renovo. 

O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Em 
26 de setembro de 1952, no Recurso 
Extraordinário nº 19.157, êste Tribunal, decidiu 
unânimemente pela inconstitucionalidade da  
taxa mineira de produção de açúcar porque  
já existia a tributação federal. Quando se trata 
 

de taxa sôbre produção de açúcar, é unânime o 
reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa 
porque já existe taxa federal. Há outros casos mais 
antigos: é tranqüila a jurisprudência. 

O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI (relator): – 
Disse eu no meu voto: 

“A questão fundamental, sôbre que incide o 
recurso, concerne à bi-tributação, devendo, nesse 
caso, sobrepor-se o impôsto decretado pela União 
quando a competência fôr concorrente. 

“É o que deriva do texto da Constituição 
vigente, art. 21, prescrevendo: 

“A União e os Estados poderão decretar outros 
impostos, além dos que lhe são atribuídos por esta 
Constituição, mas o impôsto federal excluirá o 
estadual idêntico. 

“O tema debatido recebeu solução  
ampla, através do acórdão proferido no Recurso 
Extraordinário número 4.207, de Minas Gerais, 
relatado pelo eminente Sr. Ministro Laudo  
de Camargo, cujo voto, de que sòmente  
divergira o eminente Sr. Ministro Castro Nunes, 
elucidou: 

“A presente cobrança do Fisco mineiro diz 
respeito à taxa de defesa da produção no exercício 
de 1936. 

“Criou-o o Decreto Estadual número 9, de 
1935. E o seu objetivo foi êste: “A defesa da 
produção agrícola, pecuária e seus derivados, a 
defesa contra a lepra”. 

“Vê-se daí, e sem sombra de dúvidas, que 
a nova tributação, incide na censura 
constitucional. 

“A Constituição, então em vigor, era a de 34 
que, pelo art. 11, assim dispunha: “é vedada a bi-
tributação, prevalecendo o impôsto decretado  
pela União, quando a competência fôr concorrente”. 
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“Ora, antes da tributação mineira já existia a 
federal, com o mesmo objetivo, ou seja a defesa da 
produção do açúcar. 

“Dizem-no os Decretos números 20.761, de 
31, 20.010, de 33, êste criando o Instituto do Açúcar 
e do Álcool. 

“Ficou; então, expresso o seguinte: “Para 
execução das medidas de defesa da produção 
açucareira estabelecidas neste decreto, assim como 
para amparo e estímulo à produção e desenvolvimento 
do álcool anidro, é mantida a taxa de 3$000 por saco de 
60 quilos para todo o açúcar produzido pelas usinas do 
País. 

“Essa taxa federal vem sendo paga pelos 
executados. 

“Logo, não podia surgir taxa estadual, com o 
mesmo objetiva. 

“Nem se alegue, igualmente, que taxa e não de 
impôsto, porquanto o legislador, constitucional usou da 
expressão – bi-tributação – de modo a compreender a 
taxação em quaisquer das suas formas e modalidades. 

“Nem se alegue, igualmente, que aos Estados 
toca cobrar taxas de serviços estaduais. 

“Mas, atenda-se na expressão “serviços 
estaduais” os sujeitos a encargo fiscal nos Estados. 

“Em matéria de produção, a competência é da 
União, nos têrmos do artigo 5º, nº XIX letra “i” da 
Constituição de 34. 

“E, ex-vi do § 3º, in fine do mesmo dispositivo, 
a legislação poderá atender às peculiaridades locais, 
para suprir as lacunas ou deficiências de legislação 
federal. 

“Tal, porém, não ocorre na espécie, porquanto 
não há peculiaridades a atender, por se tratar de 
produção de açúcar e de álcool, com Instituto criado 
a fim de resolver o problema no País, com a defesa 
do produto”. 

Opõe-se a êste aresto, o fito  
de desfazer o aspecto inconstitucional  
da tributação impugnada, o acór- 
 

dão de 8 de outubro de 1948, proferido ao 
Recurso Extraordinário número 13.080, o qual 
proclamara que a concomitância do impôsto de 
exploração agrícola industrial e da taxa federal 
sôbre açúcar não implica bi-tributação: “Não há 
bi-tributação – o Estado cobra impôsto e a União 
estabelece apenas uma taxa; não há cobrança 
concorrente do mesma impôsto ou da mesma 
taxa – não existe multiplicidade de impostos – 
exigidos do mesmo contribuinte por mais de uma 
entidade tributadora. A bi-tributação só se 
configura, portanto, quando além de identidade 
de tributação e incidência no mesmo contribuinte, 
haja pluralidade de agentes. 

Proferi voto, no julgamento dos embargos, 
opostos a êsse julgado, pela Companhia Agrícola 
Pontenovense ficando fiel ao pronunciamento 
anterior, assim acompanhando o eminente revisor, 
Sr. Ministro Annibal Freire. 

“Não encontro razões novas para  
dissentir, agora, da conceituação que tive por 
adequada. 

“Em face do exposto, conheço do recurso e 
lhe dou provimento. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NUMERO 

17.246 – MINAS GERAIS 
 
Recorrente: Cia. Agr. – Industrial de Jequitaí. 
Recorrida: a Fazenda do Estado. 
Decisão: 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Julgaram inconstitucional a lei mineira, 

devendo os autos voltarem à turma  
para ser completado o julgamento, 
unânimemente. 

Impedido o Sr. Ministro Orosimbo Nonato. 
Ausente, por motivo justificado, o Sr. Ministro 

Lafayette de Andrada. 
Otacílio Pinheiro, Subsecretário. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 
19.157 – MINAS GERAIS 

 
É inconstitucional a lei mineira que criou 

tributação sôbre o açúcar. 
 

ACÓRDÃO 
 
Acordam em sessão plenária do Supremo 

Tribunal Federal, por unanimidade de  
votos, declarar inconstitucional a lei mineira que 
criou tributação sôbre o açúcar – Decreto 1.076, 
de 31 de março de 1944, na conformidade  
das notas taquigráficas. Deverão os autos  
dêste recurso em que é recorrente a Fazenda  
do Estado voltar à Turma julgadora para 
prosseguir no julgamento, tudo na conformidade 
das notas taquigráficas, que se incorporam a êste 
acórdão. 

Rio, 26 de setembro de 1952 –  
Barros Barreto, Presidente. – Mário Guimarães, 
Relator. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.157 – 
MINAS GERAIS 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Relator: O Sr. Ministro Mário Guimarães. 
Recorrente: Fazenda do Estado. 
Recorrido: José Custódio & Filho. 
 

RELATÓRIO 
 
O Sr. Ministro Mário Guimarães – O caso está 

exposto no relatório de fls. 81: lê. 
 

VOTO 
 
Ainda, que tenha esta Côrte, repetidas 

vêzes, declarado a inconstitucionalidade da lei 
mineira, que criou o impôsto impugnado, propus à 
Turma, e foi aceito, que o Plenário de novo se 
manifestasse, por ter havido também opiniões 
divergentes em Turma. 

O meu voto, porém, é pela decretação da 
inconstitucionalidade. O Decreto Federal 22.789, 
criou sob forma de taxa, tributação sôbre o açúcar. 
Não poderia o Estado de Minas Gerais, criar impôsto 
sôbre êsse produto, para o mesmo fim. O próprio 
Tribunal de Minas assim o tem considerado v. fls. 42. 

E êsse tribunal: lê fls. 16 verso. Declaro 
inconstitucional, neste tópico, o Decreto nº 1.076, de 
31 de março de 1944, e tabela anexa. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.157 – 

MINAS GERAIS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

VOTO 
 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Sr. 

Presidente, trata-se de açúcar, em relação ao qual 
existe o tributo federal, e, por conseguinte, de acôrdo 
como voto do eminente Ministro Relator e a 
jurisprudência da Côrte Suprema, dou pela 
inconstitucionalidade do tributo estadual. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.157 –

MINAS GERAIS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

VOTO 
 
O SR MINISTRO HAHNEMANN 

GUIMARÃES: – Sr. Presidente, no caso, a taxa de 
exploração agrícola coincide com o tributo cobrado 
pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. Sou pela 
inconstitucionalidade. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.157 –
MINAS GERAIS 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Recorrente: Fazenda do Estado. 
Recorridos: José Custódio & Filho. 
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DECISÃO 
 

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Declararam inconstitucional a lei, devendo ser os 
autos remetidos à Turma para proferir julgamento, 
unânimemente. 

Não tomou parte no julgamento o Exmo. Sr. 
Ministro Edgard Costa, que. se acha afastado, em 
exercício no Tribunal Superior Eleitoral, sendo 
substituído pelo Exmo. Sr. Ministro Afrânio Costa. – 
Otacílio Pinheiro, Subsecretário. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.281 – 

PARANÁ 
 

(Mandado de Segurança) 
 

Recurso extraordinário em processo de mandado 
de segurança. É inconstitucional o art. 1º, § 2º, do 
Decreto-lei do Estado do Paraná nº 650, de 20 de junho 
de 1947. Submetendo ao impôsto de vendas e 
consignações e transferência ou remessa de mercadoria 
daquele para outro Estado, feita para estabelecimento 
diverso da mesma emprêsa, por estabelecer verdadeiro 
impôsto de exportação interestadual, vedado pelo art.19, 
alínea "v" da Carta Magna. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos, êstes Autos de 

Recurso Extraordinário número 19.281, sendo 
recorrente o Estado do Paraná e recorrida a 
Companhia Pinheiro, Comércio e Indústria, acordam 
em sessão plenária os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal acolher a argüição de inconstitucionalidade da 
lei estadual, remetendo os autos à Turma para 
julgamento final, nos têrmos das notas taquigráficas 
antecedentes, integradas neste relatório de fôlhas 109. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1953 data 
do julgamento. – José Linhares, Presidente – Rocha 
Lagoa, Relator. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.281 – 

PARANÁ 
 

(Matéria Constitucional – Mandado de Segurança) 
 

Relator: – O Senhor Ministro Rocha Lagoa. 
Recorrente: – Estado do Paraná. 
Recorrida: – Cia. Pinheiro Indústria e 

Comércio. 
 

RELATÓRIO 
 

O Senhor Ministro Rocha Lagoa – Sr. 
Presidente, ao ser julgado êste processo perante a 
Egrégia 2ª Turma, fiz o seguinte relatório: 

"Perante o Tribunal de Justiça do Paraná, 
assim foi exposta a espécie dos autos, pelo 
respectivo Relator: 

– "A Companhia Pinheiro Indústria e 
Comércio, por seu advogada Senhor Rubens 
Requião, impetrou mandado de segurança com 
fundamento no art. 141, § 24, da Const. Federal, 
contra ato do Sr. Secretário da Fazenda, que 
segundo alega, está perturbando o livre trânsito de 
mercadoria do paciente, em território nacional, por 
exigir pagamento de impôsto indevido, impedindo 
seu regular comércio, com violação de direito líquido 
e certo. – Argumenta o impetrante que constitui 
matéria pacífica na torrencial jurisprudência das 
Egrégias Câmaras Reunidas a legitimidade do 
pedido de segurança, mesmo quando se refere a 
assuntos fiscais, tornando inócuas as limitações 
constantes do artigo 320 do Código de Processo 
Civil, em consonância com o preceito da Mag- 
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na Carta art. 141 § 24, que não admite restrições. 
Alega que a paciente, Cia. Pinheiro Indústria e 
Comércio, compra madeiras serradas e em bruto e 
beneficiadas, bem como cabos de vassouras, de 
produtores, em diversas localidades do Estado, para 
os revender no exercício regular do seu comércio, 
além do que diretamente produz em suas serrarias; 
que êsses produtos comprados a terceiros são 
remetidos para os portos de Antonina e Paranaguá, 
ou para a cidade de Itararé, Estado de São Paulo, 
sendo, em parte, vendidos para o exterior e em 
parte, remetidos por via marítima para os seus 
estabelecimentos no Rio de Janeiro. Quanto aos 
remetidos para Itararé são reembarcados por via-
férrea, para os estabelecimentos que mantém em S. 
Paulo e Campinas, que assim vinha procedendo a 
paciente, sem qualquer embaraço, até que a 
Fazenda do Estado, na fronteira com o de São 
Paulo, passou a exigir coativamente o impôsto sôbre 
vendas e consignações mesmo de mercadorias 
adquiridas de terceiros, sem o que não admite o livre 
trânsito, de modo a impedir o exercício das 
atividades da paciente nesse setor; que tentou 
demover a Fazenda Estadual dêsse seu ato ilegal e 
turbativo de direitos, tendo sido porém indeferidos  
os seus apelos dirigidos tanto ao Sr. Diretor  
da Receita, como ao próprio Sr. Secretário da 
Fazenda. Argúi de inconstitucional o artigo 1 § 2º, do 
Decreto Estadual número 605, de 20 de junho de 
1947, em que se funda o Fisco Estadual, e que 
sujeitou ao pagamento do impôsto de vendas e 
consignações qualquer transferência, ou remessa  
de mercadorias, para fora do Estado, feita por  
filial, agência, sucursal, representante ou outra 
denominação que tenha atribuído a êsse ato  
o caráter de venda e consignação e submeten 
 

do a operação ao pagamento do aludido impôsto. 
Alega que o artigo 19, nº IV, da Constituição Federal, 
atribui aos Estados a competência de tributar vendas 
e consignações efetuadas por pequenos comerciantes 
e produtores, inclusive industriais, mas isenta a 
primeira operação do pequeno produtor, conforme o 
definir da lei estadual. Diz que a lei estadual deu ao 
conceito de venda e consignação sentido diverso do 
que está geralmente consagrado, e que, além de ferir 
a lei estadual e preceito do citado art. 19, nº IV, da 
Constituição Federal, contraria ainda o art. 19 da 
mesma Constituição, que estabelece que o impôsto 
de vendas e consignações será uniforme, sem 
distinção de procedência ou destino. Alega ainda que, 
inconstitucional não fôsse o ato impugnado, seria êle 
ilegal, pois que viola plenamente o texto expresso do 
Decreto-lei Federal número 915, de 1º de dezembro 
de 1938, que, em seu art. 2º, prescreve que não estão 
sujeitas ao impôsto de venda e consignações as 
operações entre vários estabelecimentos da mesma 
pessoa, bem como as realizadas entre estas e seus 
agentes ou representantes; que, além disso, o art. 1º, 
do mesmo decreto-lei, posteriormente retificado pelo 
Decreto-lei Federal nº 1.061, de 20 de janeiro de 
1939, dispõe que o impôsto sôbre vendas e 
consignações é devido no lugar em que se efetuar a 
operação. 

Salienta que, na espécie dos autos, não é o 
produtor ou fabricante quem está transferindo 
mercadorias para fora do Estado, mas sim é a 
paciente que as comprou do produtor no território 
paranaense e que sôbre essa primeira operação  
já incidiu o impôsto; que, assim, tendo a Constituição 
Federal adotado o critério do Estado produtor,  
bem diverso é o caso dos autos do figurado  
no parágrafo 1º do art. 2º do Decreto-Lei nº 915, 
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de 1º de dezembro de 1939. Diz ainda, que a 
tradição do nosso direito fiscal sempre foi no sentido 
de excluir da incidência do impôsto as remessas de 
mercadorias, citando, a propósito, a Circular número 
833, de 4 de dezembro de 1944, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado, e reportando-se 
ao disposto no art. 31 do Decreto nº 9.577. A 
Secretaria da Fazenda, prestou, às fôlhas 23, as 
informações que lhe foram solicitadas, na forma da 
lei, anexando uma cópia de um parecer exarado 
sôbre o assunto pela Divisão de Legislação Fiscal do 
Departamento de Receita; ao qual se reporta (fls. 24-
30). O Estado do Paraná, pelo seu ilustre Procurador 
Geral de então, Des. Antônio Chalbaud Biscaia, 
contestou o pedido, como se vê a fls. 32 a 34v, 
alegando, preliminarmente com fundamento no artigo 
320, nº IV, do Código de Processo Civil, que não se 
devia tomar conhecimento da segurança impetrada 
por não comportar a espécie o uso do mandado de 
segurança e, no mérito alegou, que, segundo o 
preceito contido no artigo 19, nº IV, da Constituição 
Federal, cabe aos Estados legislar sôbre o impôsto 
de vendas e consignações, de sorte que a lei 
estadual não é inconstitucional e é expressa no fazer 
incidir o impôsto sôbre mercadoria adquirida de 
terceiro ao ser embarcada para fora do Estado, como 
decorre do artigo 1º e seus parágrafos, combinados 
com os arts. 35 e 39 do respectivo Regulamento 
baixado com o Decreto nº 605, de 20 de junho de 
1947. Alude ao parecer de autoria de Tito de 
Rezende, publicado na "Revista Fiscal e de 
Legislação da Fazenda", ano XVIII, páginas  
33-35. Submetido o feito a julgamento perante  
o Egrégio Tribunal Pleno, êste por acórdão que 
consta às fls. 37-42, de que foi Relator o eminente 
Sr. Desembargador Munhoz de Melo, conce- 
 

deu, por maioria de votos, a segurança impetrada, 
contra os votos dos eméritos Srs. Desembargadores 
Bevilacqua e Cid Campêlo. Prevalecendo-se do 
disposto no art. 833 do Código de Processo Civil, o 
Estado do Paraná opôs, às fls. 44-46, embargos 
infringentes, em que sustenta que não é pacífica a 
tese esposada no v. acórdão embargado de que é 
constitucional a legislação federal atinente ao impôsto 
de vendas e consignações e invoca uma tese 
apresentada na 3ª Conferência de Técnicos em 
Contabilidade e Assuntos Fazendários, pelo secretário 
da Fazenda e Produção do Estado de Alagoas. 
Debate demoradamente a preliminar levantada na 
contestação, e que reitera nos embargos, dizendo que 
a embargada não provou que ocorre, no caso, a 
exceção legal que autoriza o mandado de segurança, 
entendendo que o v. acórdão embargado, ao adotar a 
opinião de Luiz Machado Guimarães, avançou que, na 
espécie, ocorre a ilegalidade de exigências 
administrativas, sem a menor prova, e sem referi-las 
expressamente com base na lei paranaense. A 
embargada impugnou os embargos, como consta de 
fôlhas 56-59, defendendo a motivação do v. acórdão 
embargado e sua conclusão, citando a propósito, um 
acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no 
Rec. Ext. ex-offício da Capital, sob número 38.599, in 
"Rev. dos Tribs" 1948 vol. 176. Com relação à 
preliminar, reiterada nos embargos, diz textualmente: 
"A prova evidente de que a liberdade de circulação  
de mercadorias pertencentes à embargada vem 
sendo cerceada pelo Fisco Estadual e por ato do  
Sr. Secretário da Fazenda, decorre disto: a  
paciente requereu, convém, repetir, ao Sr. Diretor da 
Receita, e posteriormente, ao Sr. Secretário da 
Fazenda, a extinção da exigência do pagamento  
do impôsto referente à remessa de mercado- 
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rias de sua propriedade entre estabelecimentos 
seus, isto é, de matriz à filial. O Sr. Secretário da 
Fazenda, sustentou a exigência fiscal, muito 
embora a sua flagrante ilegalidade e 
inconstitucionalidade. Eis aí, manifesta, evidente 
e irretorquível, a coação alegada pela 
embargada, a qual decorre de ato inequívoco do 
Sr. Secretário da Fazenda, sabido como é que as 
mercadorias não transpõem as barreiras fiscais 
sem a quitação de impostos". Aquêle Tribunal, 
pelo acórdão de fls. 66, rejeitou os embargos. 
Não conformado, manifestou o Estado do Paraná 
recurso extraordinário, com fundamento no art. 
101 nº III, letra a, da Constituição, apontando 
como ofendido o art. 19, nº IV, dêsse mesmo 
estatuto político, o qual atribui aos Estados 
competência para decretar impostos. sôbre 
vendas e consignações efetuadas por 
comerciantes e produtores, inclusive industriais, 
isenta, porém, a primeira operação do pequeno 
produtor, conforme o defini a lei estadual. O 
ilustre Dr. Procurador Geral da República assim 
opinou: – "Somos pelo não conhecimento do 
recurso manifestado às fls. 67, com fundamento 
na letra a do artigo 101, III da Constituição 
Federal, pelos fundamentos do v. acórdão de fls. 
37-42 que não contrariam texto algum da 
Constituição ou qualquer lei federal, tendo se 
limitado a declarar inconstitucional o disposto no 
artigo 1º parágrafo 2º, do Decreto-lei Estadual nº 
650, de 20 de junho de 1947". É o relatório. 

Meu voto foi o seguinte: 
"Alega o recorrente que, declarando 

inconstitucional o art. 1º, § 2º do Decreto-lei nº 650, 
de 20 de junho de 1947, que dispõe sôbre o impôsto 
estadual de vendas e consignações, negou o 
acórdão recorrido ao Estado do Paraná a faculdade 
de legislar sôbre êsses impostos, que a lei maior 
 

expressamente concede, pelo que a vulnerou. Assim 
reza o preceito declarado inconstitucional: "Qualquer 
transferência ou remessa de mercadoria, dêste para 
outro Estado, feita por filial, agência, sucursal, 
representante, depósito, ou sob outra denominação, 
terá o caráter de venda ou consignação e assim a 
operação está sujeita ao pagamento do impôsto". A 
simples enunciação dessa norma está revelando 
claramente sua inconstitucionalidade, eis que implica 
em tributação da exportação de mercadorias de um 
Estado para outro, o que é vedado pelo art. 19, alínea 
"V" da Carta Magna, que só permite êsse tributo 
quando a exportação se destina ao estrangeiro. 

Convém recordar que o projeto que se 
transformou na vigente Constituição estabelecera o 
impôsto de exportação interestadual, consoante 
ocorria outrora, mas as Emendas ns. 2.926 e 2.933, 
restringiram o alcance do tributo às remessas para o 
estrangeiro. Lícito, não é, destarte, à legislação 
estadual estatuir sob roupagens diversas o mesmo 
impôsto rejeitado pela Constituinte. Conheço, assim, 
do recurso, mas nego-lhe provimento". 

Foi proposta, pelo Sr. Ministro Afrânio Costa, a 
remessa dos autos ao Tribunal Pleno, o que foi 
aprovado, contra o meu voto e o do Sr. Ministro 
Edgard Costa. 

É o relatório. 
 

Voto 
 

Fiquei vencido, com o seguinte voto, quanto à 
remessa dos autos ao Tribunal Pleno: 

"Sr. Presidente, data venia do eminente Sr. 
Ministro Afrânio Costa, não concordo com a 
diligência proposta por S. Exa., de acôrdo com a 
letrâ c do dispositivo constitucional; cabe o recurso 
extraordinário quando se contestar a validade de lei 
ou ato de Govêrno Iocal em face dá Constituição 
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ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar válida a 
lei ou o ato. Ora, no caso dos autos, a decisão 
recorrida julgou inválida a lei estadual. Nessas 
condições, conheço do recurso, de acôrdo com a 
minha orientação, porque foi invocada a letra a, mas 
lhe nego provimento". 

Reporto-me, assim, ao voto que proferi na 
Turma, e que lí por ocasião do relatório, 
considerando inconstitucional a cobrança 
determinada pela lei estadual. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.281 – 

PARANÁ 
 

(Mandado de Segurança) 
 

Recorrente – Estado do Paraná. 
Recorrida – Cia. Pinheiro Indústria e 

Comércio. 
 

Decisão 
 

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Acolheram a argüição de inconstitucionalidade 

da lei estadual, devendo os autos voltarem à Turma 
para julgamento final. Unânimemente. 

Deixou de comparecer o Sr. Ministro Luiz 
Gallotti, que se acha afastado em exercício no 
Tribunal Superior Eleitoral, sendo substituído pelo Sr. 
Ministro Afrânio Costa. – Otacílio Pinheiro. 

Subsecretário. 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.499 – 
DISTRITO FEDERAL 

 
Inconstitucionalidade do preceito que restringiu 

ao impôsto cedular sôbre a renda a isenção concedida 
aos jornalistas pelo art. 203 da Constituição. 
 

Acórdão 
 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 
Recurso Extraordinário nº 19.499, do Distrito Federal, 
 

em que é recorrente a União e são recorridos Clóvis 
Medeiros de Queiroga e outro, decide o Supremo 
Tribunal Federal acolher a argüição de 
inconstitucionalidade, por maioria de votos, voltando 
os autos à Turma para julgamento do mérito, de 
acôrdo com as notas juntas. 

D.F. 25-8-1952. – José Linhares, Presidente. – 
Luiz Gallotti, Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.499 – 

DISTRITO FEDERAL 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Relator – O Senhor Ministro Luiz  
Gallotti. 

Recorrente – União Federal. 
Recorridos - Clóvis Medeiros de Queiroga e 

outro. 
 

RELATÓRIO 
 

Rejeitada a fixação de quais Municípios seriam 
beneficiados, ficou todo o projeto sem objetivo e 
portanto, inoperantes os mais artigos. Tem sido 
sempre essa a orientação da Mesa, salvo melhor 
juízo do Plenário. (Pausa). 

O projeto será arquivado. 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
número 268, de 1957, que autoriza a União a 
constituir uma sociedade por ações, que se 
denominará Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande, com fôro e sede, na cidade do mesmo 
nome, no Estado do Mato Grosso, em regime  
de urgência, nos têrmos do art. 156, parágrafo 3º,  
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
número 170, de 1953, do Sr. Filinto Müller e  
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão 
extraordinária de 21 do mês em curso dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição e 
  



– 736 – 
 
Justiça; Economia; Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas; e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 192, DE 1958 

 
Sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 268, de 

1957, requeiro seja ouvido o Ministério da Viação e 
Obras Públicas. 

Sala das Sessões, em. 23 de maio de 1958. – 
Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da  
aprovação do requerimento, vai-se proceder à 
diligência requerida. O projeto é retirado da Ordem 
do Dia. 
 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 13, de 1958, que transforma  
em estabelecimento federal de ensino superior  
a Escola de Química da Universidade do  
Paraná; federaliza a Faculdade de Ciências 
Econômicas do Ceará e da Faculdade de 
Medicina de Alagoas; cria a Escola de Química 
da Universidade da Bahia; a Faculdade de 
Odontologia e o Instituto de Pesquisas 
Bioquímicas e dá outras providências (em  
regime de urgência, nos têrmos do artigo 156,  
§ 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento número 169, de 1958, do Sr. 
Daniel Krieger e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão extraordinária de 21 do  
mês em curso), dependendo de pareceres  
das Comissões de: Constituição e Justiça; 
Educação e Cultura; e Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 193, DE 1958 

 
De acôrdo com o art. 156, parágrafo 10, requeiro 

seja ouvido o Departamento Administrativo do Serviço 
Público sôbre o quadro do pessoal constante do 
Projeto de Lei da Câmara número 13 de 1958. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1958. – 
Coimbra Bueno. 

O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Trata-se 
de Impôsto de Renda relativo à remuneração de 
jornalistas. 

O Juiz negou a êstes o mandado de 
segurança por entender que a isenção do art. 203 da 
Constituição é restrita ao impôsto cedular e não 
abrange o complementar progressivo. 

Mas o Tribunal Federal de Recursos, vencidos 
os Ministros Henrique d'Ávila, Djalma da Cunha Melo 
e Cândido Lôbo, reformou a sentença e concedeu a 
segurança. 

Presidiu o julgamento o Ministro Abner de 
Vasconcelos. 

A União embargou, mas os embargos foram 
rejeitados. 

Interpôs, então, recurso extraordinário sob 
invocação da alínea a do artigo 101, III, da 
Constituição (fôlhas 90). 

Na turma, proferi êste voto (fôlhas 105); 
"Trata-se de saber se é válido, em face do art. 

203 da Constituição, o preceito que, no tocante ao 
Impôsto de Renda, restringiu ao tributo cedular a 
isenção concedida aos jornalistas pelo citado 
dispositivo constitucional. 

"Impõe-se, assim, a meu ver, a remessa dos 
autos ao Tribunal Pleno". 

 



– 737 – 
 

"E nesse sentido é o meu voto". 
Unânimemente, decidiu-se remeter os autos 

ao Tribunal Pleno. 
É o relatório. 
 

Voto 
 
Êste Tribunal, em casos idênticos (Recursos 

Extraordinários ns. 19.423 e 19.448), já decidiu pela 
inconstitucionalidade do preceito que restringiu ao 
impôsto cedular a isenção concedida pelo artigo 203 
da Constituição. 

Voto, pois, nesse sentido e pela devolução dos 
autos à Turma, para julgamento do recurso 
extraordinário. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.499 – 

DISTRITO FEDERAL 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: – Sr. 
Presidente, fico vencido nesta matéria, porque já em 
casos anteriores manifestei-me pela 
constitucionalidade do preceito. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.499 – 

DISTRITO FEDERAL 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Declaração de Impedimento 
 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: 
– Sr. Presidente, declaro-me impedido, porque a 
disposição se refere a profissões e exerço o magistério. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 19.499 – 

DISTRITO FEDERAL 
 

(Mandado de Segurança) 
 
Recorrente: União Federal. 
Recorridos: Clóvis Medeiros de Queiroga e outro. 

DECISÃO 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a  

seguinte: 
Foi julgada inconstitucional a lei, contra o  

voto do Sr. Ministro Mário Guimarães, devendo  
os autos voltar à Turma para julgamento do  
mérito. 

Impedido o Sr. Ministro Hahnemann 
Guimarães. 

Deixou de comparecer, por se achar afastado 
em exercício no Tribunal Superior Eleitoral, o  
Sr. Ministro Edgard Costa, sendo substituído  
pelo Sr. Ministro Afrânio Costa. – Otacílio  
Pinheiro. 
Subsecretário. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 20.504 – 

SÃO PAULO 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Inconstitucionalidade do inciso VII do  
art. 2º do Código de Impostos e Taxas  
de São Paulo. Não pode o Estado cobrar 
impostos de transmissão de propriedade 
intervivos sôbre bens móveis, ações de 
sociedades. 
 

Acórdão 
 

Vistos, examinados e discutidos êstes 
Autos de Recurso Extraordinário número  
20.504, de S. Paulo matéria constitucional,  
em que é recorrente a Fazenda  
Estadual e recorrido Pedro Egídio de Sousa 
Aranha: 

Acordam os Ministros do Supremo  
Tribunal Federal, por maioria de votos,  
acolher a inconstitucionalidade alegada,  
nos têrmos das notas taquigráficas nos  
autos. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de  
1953. – José Linhares, Presidente.  
– Antônio Carlos Lafayette de Andrada,  
Relator. 
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SEGUNDA TURMA 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 20.504 – 
SÃO PAULO 

 
Relator – O Senhor Ministro Lafayette de 

Andrada. 
Recorrente – Fazenda ao Estado. 
Recorrido – Pedro Egídio de Sousa Aranha. 

 
Relatório 

 
O SENHOR MINISTRO LAFAYETTE DE 

ANDRADA: – A Segunda Turma, por maioria de 
votos, decidiu remeter êstes autos para apreciação 
do Tribunal Pleno. 

Ofereci à Turma o relatório seguinte: 
É o relatório. 

 
Voto 

 
Ao julgar êste caso na Segunda Turma proferi 

o voto seguinte: 
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu por 

inconstitucional o inciso VII do art. 2º do Código de 
Impostos e Taxas do Estado, que permite a cobrança de 
impôsto sôbre a transmissão de ações representativas 
dos direitos dos sócios. Entendeu o acórdão que o 
Estado só pode cobrar impostos sôbre a transmissão de 
propriedade intervivos e sua incorporação ao capital das 
sociedades e não sôbre bens móveis, no caso as ações. 

Realmente, assim é o que êste Supremo 
decidiu ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 
14.686, de 22-11-1950, em grau de embargos. 

Acompanhei, nessa oportunidade, o voto do 
Ministro Rocha Lagoa, voto que afirmou o seguinte: 
"Se êsse impôsto incide sôbre transmissão de 
propriedade imobiliária, é bem de ver que não pode 
alcançar a transferência de cotas de uma sociedade 
limitada. As cotas, como as ações, não perdem o 
caráter de bens móveis, embora a sociedade tenha 
por escopo a exploração de propriedade imobiliá- 
 

ria, porquanto não atribuem a seus titulares 
senão um direito de crédito contra a sociedade 
que integram. Assim, o impôsto sôbre 
transferência de tais cotas ou ações não se 
identifica com o impôsto de transmissão inter-
vivos pela aquisição de bens imóveis, porque não 
há transferência de direitos reais, pois, o 
patrimônio imobiliário da sociedade continua 
pertencendo à mesma, que tem personalidade 
diversa da dos sócios que a constituírem – 
societas distant a singulis. É o que está expresso 
no art. 20 do Código Civil: "As pessoas jurídicas 
têm existência distinta da de seus membros" 
(voto aludido). 

O preceito do Código de Impostos e  
Taxas de São Paulo está assim concebido: "No 
valor dos quinhões, cotas ou ações de 
sociedades civis e comerciais, mencionadas  
no inciso anterior, quando transferidas a 
terceiros". 

As sociedades mencionadas no artigo 
anterior são as que tenham por objeto explorar 
bens imóveis situados no Estado e não 
constituam êstes apenas um meio para a 
exploração dêsse objeto ou realização do fim 
social (fls. 59). 

O impôsto não é, porém, devido. Com muito 
acêrto salientou a decisão de fôlhas 61 que 
"muito se discute a respeito da natureza do  
direito do sócio, mas, qualquer que seja a 
doutrina que se adote, uma coisa é indubitável – 
e é que o patrimônio social distingue-se do 
patrimônio dos sócios. Nem é lícito ao direito 
fiscal, por maior que seja a sua autonomia, alterar 
os conceitos do direito civil, a fim de se ampliar o 
seu alcance". 

O. Estado pode decretar outros impostos 
além dos que lhes são permitidos, isso está 
expresso no art. 26 da Constituição Federal, e 
não se contesta essa possibilidade. O que  
tenho como certo é que, autorizado ao Estado 
decretar impostos sôbre transmissão de 
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propriedades imóveis, não pode êle cobrar tal impôsto 
sôbre móveis, porque, implìcitamente negado. Seria, na 
espécie, não um impôsto novo – da atribuição estadual 
– mas uma ampliação do texto, ampliação recusada. 

O recurso não prospera pelo fundamento da 
letra "a" e dêle não tomo conhecimento". 

Realmente tenho a decisão como acertada. A 
inconstitucionalidade do tributo é manifesta, como 
salientou o ilustre Tribunal Paulista. 

 
TRIBUNAL PLENO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 20.504 – 
SÃO PAULO 

 
Voto 

 
(Matéria Constitucional) 

 
O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. 

Presidente, sou pela inconstitucionalidade da lei 
paulista. 

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso 
Extraordinário número 14.686, julgado na primeira 
Turma e, posteriormente, em grau de embargos, de que 
V. Ex.ª foi Relator entendeu que a lei em aprêço não era 
inconstitucional, uma vez que se tratava de outros 
impostos previstos no artigo da Constituição Federal. 

Pelo estudo que fiz da matéria, data vênia, 
chego a conclusão diversa, porque entendo que, no 
caso, tratando-se de transferência ou cessão de ações, 
embora de sociedades que transacionam com bens 
imóveis, ou sociedades imobiliárias, a simples 
transferência ou venda dessas ações não pode ser 
considerada como transmissão da propriedade imóvel, 
uma vez que a propriedade não se transmite; o que se 
transmitem são títulos ou seja, coisas móveis. 

A distinção é esta e dela decorre a 
inconstitucionalidade da lei. 

Acompanho o voto do eminente Ministro 
Relator. 

TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 20.504 – 
SÃO PAULO 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SENHOR MINISTRO BARROS BARRETO: 

– Sr. Presidente, afigura-se-me legítima a cobrança 
da questionada sisa, prevista no Código de Impostos 
e Taxas (artigo 2º, nº 7, do livro V, relativa à 
transferência de ações, cotas ou quinhões de capital 
de sociedades civis ou comerciais, que exploram a 
propriedade de imóveis. E, por fôrça do art. 21 da 
Constituição de 1946, é permitido aos Estados a 
decretação de outros impostos, afora os que lhes 
são atribuídos na discriminação de rendas, 
prevalecendo, entretanto, quando fôr.o caso, tributo 
federal idêntico. 

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 
14.686 (embargos), a 22 de novembro de 1950 – 
julgamento a que se referiram os eminentes Ministro 
Relator e Ribeiro da Costa – relatado pelo eminente 
Ministro José Linhares, sendo eu revisor, votei 
nestes têrmos, o que aliás, constituiu o ponto de 
vista da maioria, vencidos os eminentes Ministros 
Aníbal Freire, Orosimbo Nonato Lafayette de 
Andrada e Rocha Lagoa. 

"Já se tem pronunciado o Supremo  
Tribunal Federal, com o meu voto, pela exigência  
do impôsto sôbre transmissões imobiliárias"  
inter-vivos, referentes à transferência, a terceiros de 
cotas ou ações de sociedade de responsabilidade 
limitada uma vez consideradas aquêles bens  
móveis. 

Voto, assim, data venia, pela 
constitucionalidade do citado pressuposto da lei 
estadual. 
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TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 20.504 – 
SÃO PAULO 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Recorrente: – Fazenda do Estado. 
Recorrido: – Pedro Egídio de Sousa Aranha. 

 
DECISÃO 

 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Acordam, a argüição de inconstitucionalidade, voltam 
os autos à Turma para julgamento final, contra o voto 
do Sr. Ministro Barros Barreto. 

Deixaram de comparecer os Excelentíssimos Srs. 
Ministros Edgard Costa, por se achar em gôzo de férias, 
e Luiz Gallotti, por se achar afastado em exercício no 
Tribunal Superior Eleitoral, sendo substituídos, 
respectivamente, pelos Exmos. Srs. Ministros Abner de 
Vasconcelos e Afrânio Costa – Sávio de Paula, no 
impedimento ocasional do Sr. Subsecretário. 

Publique-se e junte-se ao Projeto. de 
Resolução nº 19, de 1957. 
 

Avisos 
 

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, ns. 2.202 e 2.174, como seguem. 

Nº 145.122-58/GM 2.202 
Em 20 de maio de 1958. 
Informações para o Requerimento número 

143-58 do Senado Federal. 
Sr. Secretário. 
Em referência ao Ofício nº 195, de 8 do 

corrente mês, tenho a honra de encaminhar a V. Exa., 
nas inclusas cópias, as informações prestadas pelo 
Departamento de Administração dêste Ministério, para 
atender ao Requerimento número 143, de 1958, do 
Sr. Senador José de Mendonça Clark. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.ª os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Parsifal Barroso. 

Sr. Ministro. 
Em atendimento ao Requerimento número 

143, de 1958, do Sr. Senador Mendonça Clark, cabe-
me informar: 

a) As verbas constantes do Orçamento dêste 
Ministério e destinadas à Delegacia Regional do 
Trabalho e à Delegacia do Trabalho Marítimo do 
Estado do Piauí, únicas Repartições que esta 
Secretaria de Estado possui no Piauí, foram 
totalmente mantidas; 

b) Prejudicada pela informação acima; 
c) Cabe a êste Ministério, apenas, solicitar à 

Diretoria da Despesa Pública e ao Tribunal de 
Contas da União, o registro e distribuição das verbas 
em causa. Quanto à sua "liberação", isto é, no 
tocante à remessa do numerário respectivo à 
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do 
Piauí sòmente o Ministério da Fazenda poderá 
fornecer os detalhes pedidos (data etc). 

d) Só o Ministério da Fazenda poderá 
responder, pois, as providências que competiam  
a êste Ministério foram tomadas em tempo  
oportuno. – Pércio Gomes de Mello, Diretor Geral do 
D.A. 

Ao requerente. 
 

Nº 138-622-58/GM 2.174 
 

Em 16 de maio de 1958. 
Solicita prorrogação de prazo. 
Sr. Secretário. 
Em referência ao Ofício número 164, de 22 de 

abril último, tenho a honra de solicitar a V. Ex.ª maior 
prazo a fim de permitir à Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários e Empregados em 
Serviços Públicos prestar as informações relativas ao 
Requerimento número 107-58 do Sr. Senador Lino 
de Mattos. 
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Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.ª os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Parsifal Barroso. 

Ao requerente. 
 

PARECERES 
NS. 162 E 163, DE 1958 

 
Nº 162, DE 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 158 de 1957 que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais 
a Adelina Dutra, filha do Dr. Antônio Dutra Nicácio, 
constituinte de 1891. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
Trata-se de proposição de autoria do nobre 

Deputado Último de Carvalho, concedendo uma 
pensão vitalícia de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros 
mensais), a D. Adelina Dutra, filha do falecido Dr. 
Antônio Dutra Nicácio, constituinte dre 1891. 

Na sua justificação, lembra o autor do projeto 
que o Dr. Dutra Nicácio advogado e sempre advogado 
foi um exemplo de homem público, jamais aceitando 
favores e empregos, dedicando-se de tal modo ao 
exercício dos seus deveres cívicos que não pôde 
assegurar o futuro de sua filha solteira D. Adelina Dutra. 

Esta, por sua vez, enquanto moça, trabalhou 
pelo seu sustento, mas já sexagenária e prêsa de 
insidioso mal sem qualquer recurso, apelou para o 
Poder Legislativo, solicitando pensão em seu favor, a 
fim de que não se veja na penúria e no desamparo. 

A constitucionalidade da proposição é 
evidente. 

Sala das Comissões, em 16 de outubro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Gilberto Marinho, 
 

Relator. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger. – Attíllio 
Vivacqua. – Lima Guimarães. 
 

Nº 163, DE 1958 
 
Da Comissâo de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 158, de 1957. 
 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
Na proposição em exame cogita-se da 

concessão de uma pensão especial de cinco mil 
cruzeiros mensais a D. Adelina Dutra, filha do 
falecido Dr. Antônio Dutra Nicácio, constituinte de 
1891. 

Segundo se verifica da longa, minuciosa e 
bem fundamentada justificação do projeto, 
apresentado na Câmara dos Deputados pelo 
ilustre representante de Minas Gerais Deputado 
último de Carvalho, trata-se no caso de amparar 
à herdeira, sexagenária e gravemente enfêrma  
de um dos mais operosos e eminentes  
membros da primeira Constituinte da República, 
em cujos trabalhos o Doutor Antônio Dutra 
Nicácio teve atuação das mais destacadas e 
brilhantes. 

Tem, assim, o projeto, não há negar, não, 
só o nobre e generoso alcance de um ato da mais 
legítima solidariedade humana e elevado 
altruismo, como ainda, o de justa homenagem  
à memória de um digno e preclaro homem 
público. 

Somos, de tal arte, pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 

– Álvaro Adolpho, Presidente. – Lameira Bittencourt, 
Relator. Mathias Olympio. – Novaes Filho. – Daniel 
Krieger.– Lima Guimarães. – Fausto Cabral. – Juracy 
Magalhães. – Júlio Leite. 
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EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

 
EMENDA Nº 1 

 
Para a substituição e ampliação das 

instalações e tubulações de irrigação no núcleo agro-
industrial de Petrolândia, Pernambuco, a cargo da 
Comissão do São Francisco Cr$ 5.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Impõe-se assegurar a expansão dos trabalhos 

irrigatórios às margens do S. Francisco. Isto é 
precípua função do aproveitamento dêste rio. 

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 
1957. – Apolônio Salles. 

 
PARECER 

Nº 164, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara número 249, de 1957, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir à Comissão do Vale do São 
Francisco o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 
para construção de uma ponte sôbre o Rio das 
Velhas, na cidade de Jequitibá, Estado de Minas 
Gerais. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Tendo recebido emenda no Plenário, volve a 

esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara nº 249, 
que abre crédito especial de Cruzeiros 5.000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros) para a construção de 
uma ponte sôbre o Rio das Velhas, na cidade de 
Jequitibá, Minas. 

A emenda que é de autoria do nobre Senador 
Apolônio Salles, amigo que muito prezo, pleiteia Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) "para 
substituição e ampliação das instalações e tubulações 
de irrigação no núcleo agro-industrial de Petrolândia, 
Pernambuco, a cargo da Comissão do São Francisco". 

Como se vê, nenhuma relação teve a emenda 
com o objetivo do projeto embora reconheça ser a 
sua finalidade a mais elevada. 

Além de não se harmonizar com a essência do 
projeto, poderá o nobre Senador enquadrar a sua 
emenda na verba constitucional das obras contra a 
sêca. 

Além do mais, a aprovação da emenda 
retardaria a tramitação do projeto, cuja urgência é 
notória para uma grande zona produtiva do Estado 
de Minas. 

Por êstes motivos, lamentamos opinar pela 
rejeição da emenda. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 
1958. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Novaes Filho. – Daniel 
Krieger. – Mathias Olympio. – Fausto Cabral. – 
Juracy Magalhães, vencido por considerar 
pertinente a emenda. – Júlio. Leite, vencido, de 
acôrdo com o voto do Senador Juracy Magalhães. 
– Lameira .Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 165 E 166, DE 1958 
 

Nº 165, DE 1958 
 

Da Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 50, de 1958 que modifica a Lei nº 2.391 de 27 de 
outubro de 1956 – Dispõe sôbre o penhor industrial 
de veiculos automotores, equipamento para 
execução de terra, plenagem e pevimentação, e 
quaisquer viaturas de tração mecânica e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Neves da Rocha. 
A Lei nº 2.931, de 27 de outubro de 1956, visou 

a regulamentação do penhor industrial de maquinismos 
destinados a efetuar serviços de engenharia 
diretamente ligados ao desenvolvimento econô- 
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mico. Quando da sua tramitação nesta Casa do 
Congresso a oportunidade da proposição foi 
salientada no Parecer Favorável (de nº 681-56) 
oferecido pelo nobre Senador Ary Vianna: "A falta de 
legislação compreensiva do penhor dos bens 
referidos no projeto, mesmo aquêles dentre êles já 
admitidos em Regulamento da Carteira Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil, não tem permitido a 
realização do financiamento bancário de ponto de 
vista legal". 

Acontece, entretanto, que se tornou 
necessária uma retificação face ao lapso salientado 
na exposição de motivos do Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça, Dr. Nereu Ramos, que originou o Projeto ora 
em exame. É que a legislação referida no artigo 2º 
da Lei nº 2.931, o artigo 265 do Regulamento 
baixado pelo Decreto nº 24.288, de 24 de maio de 
1934, já havia sido revogado e substituído pelos arts. 
98, 99 e 100 da Lei nº 2.180 de 5 de fevereiro de 
1954. 

Destarte, o projeto tem sua finalidade e 
oportunidade sendo que o nosso parecer é pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1958. – 
Jorge Maynard, Presidente. – Neves da Rocha, 
Relator. – Waldemar Santos. – Novaes Filho. 

 
Nº 166, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 50, de 1958. 
 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
A proposição em causa, oriunda do  

Poder Executivo, e já aprovada pela Câmara de 
acôrdo com os pareceres, unânimes de tôdas as 
comissões técnicas que sôbre ela opinaram, – 
objetiva, apenas, retificar, atualizando-o face a legis- 
 

lação vigente, evidente equívoco do art. 3º da Lei 
2.931, de 27 de outubro de 1956, que dispõe sôbre o 
penhor de veículos automotores, equipamento para 
execução de terraplenagem e pavimentação e 
quaisquer viaturas de tração mecânica. 

É que, como bem esclarece a substanciosa 
Exposição de Motivos do então Ministro da Justiça, 
nosso eminente colega Senador Nereu Ramos, o 
mencionado artigo do referido diploma legal faz 
ainda referência, ao Regulamento baixado pelo 
Decreto nº 24.288 de 24 de maio de 1934, 
mandando observar as formalidades de registro 
neste previstas, quando o dito Regulamento (da 
Capitania dos Portos), além de revogado pelo 
Decreto 5.798, de 11 de junho de 1940 (que aprovou 
novo Regulamento para as Capitanias), no que tange 
ao registro do fundo naval e demais ônus sôbre 
embarcações, está, também, superado pela Lei 
número 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que 
transferiu para o Tribunal Marítimo a competência 
para a sua averbação. 

Impõe-se, assim, a aprovação do projeto em 
tela, já aceito pela douta Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. 

É o Parecer. 
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 

– Àlvaro Adolpho, Presidente. – Lameira Bittencourt, 
Relator. – Mathias Olympio. – Novaes Filho. – Daniel 
Krieger. – Fausto Cabral. – Lima Guimarães – Juracy 
Magalhães. – Júlio Leite. 

 
PARECER 

N 167, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara número 57, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação, e Cultura; o crédito especial de 
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Cr$ 10.000.000,00, destinado à Província Brasileira 
dos Irmãos Lassalistas – Sociedade Porvir Científico, 
com sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1958, 

de autoria do nobre Deputado Luiz Compagnoni, 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cruzeiros 10.000.000,00, destinado a auxiliar a 
conclusão de obras educacionais e assistenciais, 
em construção em vários Estados da Federação, 
sob o patrocínio da Província Brasileira dos 
Irmãos Lassalistas – Sociedade Porvir Científico 
– som sede em Pôrto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Sul. As obras educacionais e 
assistenciais para cuja conclusão o auxílio será 
atribuído, se acham incluídos no programa de 
comerações nacionais do cinqüentenário de 
atividades, no País da Congregação dos Irmãos 
Lassalistas. 

O autor do projeto, além de justificá-lo 
amplamente, ainda juntou relação das  
obras educacionais e assistenciais que vêm 
sendo mantidas, ou executadas, no Rio  
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, 
Paraná e Minas Gerais, nas quais estudam ou 
são assistidos, cêrca de pelo menos, dez mil 
alunos 

O Estado, o Govêrno Federal não pode 
realmente ficar alheio a comemoração dessa 
natureza. Organizações religiosas como a dos 
Irmãos Lassalistas da juventude, que as esquecer, 
não as auxiliando na obra de devotamente a que se 
dedicam, seria delirar de auxiliar aquela  
mesma juventude, uma vez que, como sabemos, não 
pode e não deve o Estado incumbir-se de 
 

dar a todos, a educação que o País ou a Nação 
exige. 

Somos, assim, de parecer que o projeto deve 
merecer a nossa aprovação, até porque os recursos 
públicos a tais fins dedicados, são parcelas 
complementares àquelas que à Federação incumbe 
devotar, por mandamento constitucional. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara 
número 57, de 1958. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 
Alvaro Adolpho. Presidente. – Daniel Krieger. – 
Relator. – Mathias Olympio. – Novaes Filho. – Fausto 
Cabral. – Lima Guimarães. – Juracy Magalhães. – 
Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 168, 169 E 170 DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 8 de 1957, que 
considera de magistério, as funções de inspetor de 
ensino secundário. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
O presente projeto, de iniciativa do nobre 

Senador João Villasbôas, visando a. equiparar às de 
magistério para todos os efeitos, as funções de 
Inspetor de Ensino Secundário do Ministério de 
Educação e Cultura não vulnera nenhum preceito da 
nossa Carta Magna. 

Tão sòmente para lhe dar mais completa 
adequação jurídico-constitucional apresentamos a 
seguinte emenda Substitutiva: 

Emenda nº 1-C – Substitutiva ao Projeto de 
Lei do Senado número 8, de 1957. 

Art. 1º Fica equiparadas as de Magistério 
Superior e Secundário Federal, para todos os 
efeitos, respectivamente, as funções de Ins- 
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petor do Ensino Superior e Inspetor de Ensino 
Secundário do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 2º Para o provimento da função de 
Inspetor do Ensino Secundário do Ministério da 
Educação e Cultura será exigido, a partir da 
promulgação desta lei, concurso de títulos e provas 
devendo o candidato apresentar no ato de sua 
inscrição, prova de exercício no magistério, por prazo 
não inferior a três anos, e diploma de licenciado por 
Faculdade de Filosofia. 

Art. 3º Ficam assegurados aos atuais 
ocupantes da função de Inspetor do Ensino Superior 
e de Ensino Secundário do Ministério da Educação e 
Cultura, os direitos e vantagens decorrentes da 
aplicação desta lei. 

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

Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente – Gilberto Marinho, 
Relator. – Gaspar Velloso. – Lima Guimarães. – 
Benedicto Valadares. – Daniel Krieger. – Attílio 
Vivacqua. – Lourival Fontes. – Rui Palmeira. 

 
Nº 169, DE 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1957. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei nº 8, de 1957, do Senado, e 

de iniciativa do nobre Senador João Villasbôas, visa 
considerar de magistério, para todos os efeitos, as 
funções de Inspetor de Ensino Secundário, 
estabelecendo, ainda, que para o provimento dessas 
funções os candidatos terão de apresentar diplo- 
 

ma de licenciado, expedido por Faculdade de 
Filosofia e prova de exercício efetivo de magistério 
por prazo não inferior a três anos. 

A brilhante justificação que acompanha o 
projeto evidencia a sua oportunidade e conveniência, 
diante da realidade escalar. 

De fato, a função de inspetor de ensino deve 
ser exercida por um professor, experimentado e 
capaz, porque tem a seu cargo, não sòmente a 
responsabilidade de orientação mas a competência 
para ministrar, subsidiàriamente, o ensino, suprindo 
atividades docentes do próprio professor, 
competindo-lhe, ainda, assistir as aulas de exercícios 
escolares ou de trabalhos práticos, fiscalizar a 
realização de provas parciais o assistir as provas 
finais, podendo modificar questões, argüir e atribuir 
notas aos examinandos. 

É, pois, evidente, que a função de inspetor de 
ensino é de magistério, pensamento que, conforme 
salienta o ilustre autor da proposição pertence à 
realidade pedagógica universal, comprovada com as 
citações de vários documentos que transcreve na 
sua justificação ao projeto. 

A Comissão de Constituição e Justiça julgou o 
projeto constitucional, apresentando, entretanto, a 
Emenda Substitutiva 1-C, "para lhe dar mais 
completa adequação jurídico-constitucional", 
conforme salientou, em cuja emenda: é 
acrescentada (art. 3º) a indispensável segurança aos 
atuais ocupantes da função de Inspetor do Ensino 
Secundário dos direitos e vantagens decorrentes da 
equiparação visada pelo projeto. 

A Comissão de Serviço Público Civil 
acompanha o ponto de vista da Comissão de 
Constituição e Justiça porque, lealmente, pelo projeto, 
não sòmente se confere uma prerrogativa aos 
licenciados diplomados por Faculdade de Filosofia 
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para o ingresso na função de inspetor de ensino 
como também se eleva o nível dessa função. 

Entretanto, notamos que o projeto cuidou, 
apenas, do Inspetor de Ensino Secundário, sem 
atentar para as funções de inspetor de Ensino 
Superior. 

Ora, considerando que o Ensino Comercial é do 
mesmo grau médio, exercendo o inspetor nos 
estabelecimentos de ensino comercial idêntica 
atividade de orientação pedagógica e fiscalização da 
boa aplicação da lei do ensino, que são os trabalhos 
principais atribuídos ao inspetor do Ensino, Secundário; 
e considerando que as funções do Inspetor do Ensino 
Superior atendem a trabalho equivalente nas escolas 
de ensino superior fiscalizadas pelo Ministério da 
Educação e Cultura, esta Comissão julga corrigir 
aquelas omissões do projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte 
emenda substitutiva ao projeto e ao substitutivo 
daquela ilustrada Comissão tendo em vista, conforme 
as razões apresentadas, um princípio de isonomia que 
nos parece dever ser aplicado à espécie do projeto por 
nós examinado: 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Substitutiva ao Projeto de Lei do Senado nº 8, de 

1957. 
 
Art. 1º. Ficam equiparadas às de magistério 

secundário federal, para todos os efeitos, as funções de 
Inspetor do Ensino Superior, do Ensino Comercial e de 
Educação Física do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 2º Ficam equiparadas às de magistério 
superior federal, para todos os efeitos, as funções de 
Inspetor do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Art. 3º Para o provimento da função de Inspetor 
do Ensino Secundário e do Ensino Comercial do 
 

Ministério da Educação e Cultura será exigido a 
partir da promulgação desta lei, concurso de 
títulos e provas, devendo o candidato apresentar 
no ato de sua inscrição, prova de exercício no 
magistério, por prazo não inferior a três (3) anos, 
e diploma de licenciado por Faculdade de 
Filosofia. 

Art. 4º Para o provimento na função de 
Inspetor de Educação Física do Ministério da 
Educação e Cultura será exigido, a partir da 
promulgação desta lei, concurso de títulos e provas, 
devendo o candidato apresentar no ato de inscrição, 
prova de exercício no magistério, por prazo não 
inferior a três anos, e diploma de Escola Superior de 
Educação Física. 

Art. 5º Para o provimento da função de 
Inspetor do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura será exigido, a partir da 
promulgação desta lei, concurso de títulos e 
provas, devendo o candidato apresentar, no ato 
de sua inscrição, prova de exercício no 
magistério, por prazo não inferior a três anos, e 
diploma de Escola de Ensino Superior, 
correspondente ao curso que lhe compete 
inspecionar. 

Art. 6º Ficam assegurados, aos atuais 
ocupantes da função de Inspetor do Ensino 
Secundário, do Ensino Comercial, de Educação 
Física e do Ensino Superior do Ministério da 
Educação e Cultura, os direitos e vantagens 
decorrentes da aplicação desta lei. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 
1958. – Gilberto Marinho, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência – Ary Vianna, Relator. – 
Caiado de Castro. – Neves da Rocha – Mem de 
Sá.  
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Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 8, de 1957. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Pelo projeto em exame são equiparadas às de 

magistério, para todos os efeitos, as funções de 
Inspetor de Ensino Secundário. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, 
com o objetivo de emprestar-lhe "completa 
adequação jurídico-constitucional", apresenta a 
Emenda nº 1-C, que acrescenta: 

"a) exigência de concurso de títulos e 
provas para o provimento da função de Inspetor 
do Ensino Secundário, além do diploma de 
licenciado por Faculdade de Filosofia e prova do 
exercício do magistério por prazo não inferior a 
três anos; 

b) garantia de todos os direitos e  
vantagens decorrentes do projeto aos atuais 
ocupantes da função de Inspetor do Ensino 
Secundário". 

Ao examinar o assunto a ilustrada Comissão 
de Serviço Público adotou a orientação da de 
Constituição e Justiça, sugerindo a Emenda nº 2-C, 
que estende a equiparação às funções de Inspetor 
de Ensino Superior, de Ensino Comercial e de 
Educação Física. 

A matéria escapa à competência regimental 
desta Comissão, que, entretanto, sugere seja 
ouvida a respeito a douta Comissão de Educação 
e Cultura. 

Sala das Comissões, em 22-5-58 – Álvaro 
Adolpho, Presidente. – Daniel Krieger, Relator. – 
Lima Guimarães. – Mathias Olympio. – Novaes Filho. 
– Fausto Cabral. – Juracy Magalhães. – Júlio Leite, – 
Lameira Bittencourt. 

PARECER 
Nº 171, DE 1958 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 12 de 1958. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas), das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
número 12 de 1958 de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 
– Sebastião Archer, Presidente em exercício. – 
Públio de Mello, Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 171, DE 1958 
 

Redação Final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1958, que eleva 
à primeira categoria o Tribunal Regional do Trabalho 
da Quarta Região; cria Juntas de Conciliação e 
Julgamento e dá outras providências. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 2º (Emenda Nº 5 do Plenário e 

subemenda da Comissão de Constituição e Justiça à 
emenda nº 6 de Plenário).  

No § 2º, dêste artigo, in fine onde se diz: 
" ... e a de Criciúma, aos Municípios de 

Araranguá, Tubarão e Urussanga".  
diga-se: 
"... a de Criciúma, aos Municípios de 

Araranguá, Turvo, Sombrio, Urussanga, Jaguaruna, 
Tubarão, e Braço do Norte; e a de Joinville, aos 
Municípios de São Francisco do Sul, Araquari, 
Guaramirim e Jaraguá do Sul". 
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EMENDA Nº 2 
 

Ao art. 3º (Emenda nº 1-C). 
No corpo dêste artigo in fine 
onde se diz: 
"... e 24 (vinte e quatro) funções de vogal, 

sendo 10 (dez) para e representação de empregados 
e 10 (dez) para a de empregadores, para atender ao 
disposto nos arts. 1º e 2º desta lei".  

diga-se: 
" ... e 26 (vinte e seis) funções de vogal, sendo 

13 (treze) para a representação de empregados e 13 
(treze) para a de empregadores, para atender ao 
disposto nos artigos 1º e 2º desta lei". 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 7º (Emenda nº 2-C).  
Suprima-se êste artigo. 
 

EMENDA Nº 4 
 

Ao art. 9º (Emenda nº 3-C).  
No corpo dêste artigo in fine  
onde se lê: 
" ... de provimento efetivo, de Secretário do 

Tribunal, Símbolo PJ-6". 
leia-se: 
"... de provimento em comissão, de Secretário 

da Presidência, Símbolo PJ-6". 
 

EMENDA Nº 5 
 
Ao art. 9º (Emenda nº 4-C).  
Suprimam-se, no parágrafo único dêste artigo, 

in fine, as seguintes expressões: 
"... e com aprovação do Tribunal Pleno".  
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, por permuta com o nobre Senador Lino de 
Mattos. 

O Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, por permuta com o nobre 
Senador Gilberto Marinho, segundo orador inscrito. 

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. 
Presidente, trouxe o nobre Senador Gilberto 
Marinho, ilustre Vice-Líder da Maioria, aplausos à 
ação governamental no que se refere aos escritórios 
comerciais do Brasil no exterior. De minha parte 
(lendo) apresento queixas contra as comissões 
governamentais que estão crescendo dia a dia na 
administração interna do País. O volume da 
correspondência que recebo para protestar da 
Tribuna do Senado contra a incúria oficial não me 
permite andar em dia com todos os que me 
distinguem com pedidos de providências para 
solucionar situações merecedoras de amparo 
imediato. 

Transmito, nesta oportunidade, a reclamação 
telegráfica que recebi da Casa do Carteiro de São 
Paulo, entidade associativa dessa numerosa e 
esforçada classe, pedindo providências porque os 
Mensageiros da Diretoria Regional dos Correios e 
Telégrafos de São Paulo não recebem os seus 
vencimentos desde o início do corrente ano. (O 
orador exibe o telegrama).  

Encaminho essa reclamação ao ilustre Cel. 
Alberto Bittencourt, dedicadíssimo Diretor Geral, dos 
Correios e Telégrafos, que conheço e sei tratar-se de 
Chefe preocupado em por ordem naquele importante 
serviço público. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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A segunda reclamação vem-me do Sindicato 
dos Professôres do Estado de São Paulo que me 
pede, também por telegrama, o meu protesto da 
Tribuna do Senado contra a falta de pagamento da 
suplementação do Fundo do Ensino Médio, rato 
que está levando a numerosa classe ao desespero 
por-que considera desídia inexplicável do 
Ministério da Educação e Cultura. (O orador exibe 
o telegrama).  

O terceiro caso servirá para mostrar à Nação 
o nenhum aprêço que o Sr. Ministro da Fazenda 
dá às suas próprias palavras, mesmo quando 
comprometida em documento merecedor de 
crédito. 

Vou narrar o fato. 
Em princípios de março findo, atendendo a 

pedidos da cidade paulista de Valinhos, 
encaminhei telegrama ao Ministro Alkmim, 
transmitindo-lhe apelos, a fim de que a 
Companhia Telefônica local conseguisse 
desembarcar na Alfândega de Santos, o material 
importado para, a ampliação e melhoria dos seus 
serviços. 

Exibo ao Senado, para testemunho dos nobres 
Pares, o telegrama resposta nestes têrmos. (O 
orador exibe o telegrama).  

"Oficial – Senador Lino de Mattos – Senado 
Federal – Rio – DF. 

4.258 maio 1958. Recebi com o maior prazer 
seu telegrama e comunico eminente Senador e 
amigo acabo de determinar providências Companhia 
Telefônica Município Valinhos. Aguardo novas 
ordens. Saudações – José Maria Alkmim". 

À vista de têrmos tão categóricos remeti o 
referido telegrama à parte interessada, pedindo a 
devolução para o meu arquivamento. 

A devolução foi-me feita mas acompanhada da 
carta seguinte: 

"Exmo. Sr. Senador Lino de Mattos – Rio de 
Janeiro. 

Prezado Senhor: 
Anexo à presente, devolvemos a Vossa 

Excelência o telegrama que lhe foi dirigido, em 14 de 
março p.p. pelo Sr. Ministro da Fazenda, e que se 
dignou confiarmos. 

Agradecemos a Vossa Excelência o interêsse 
invulgar que dispensou ao meu pedido. Entretanto, 
as providências determinadas pelo Sr. Ministro da 
Fazenda não foram executadas. 

Aproveitamos o ensejo para manifestar a 
Vossa Excelência os protestos de nossa estima e 
elevada consideração. – Cordialmente. – Companhia 
Telefônica de Valinhos. (a) – Alberto de Mello 
Figueiredo – Diretor Presidente". 

Diz o senhor Diretor Presidente da Companhia 
Telefônica de Valinhos, generosamente, em respeito 
à pessoa ilustre do senhor Ministro José Maria 
Alkmim que as providências determinadas pelo 
Senhor Ministro da Fazenda não foram executadas. 
(Interrompendo a leitura). 

Estou lembrado, se a memória não me trai, 
de que há três ou quatro sessões, aprovamos 
projeto de lei que concede favores fiscais à 
companhia telefônica de uma cidade do Estado 
de Minas Gerais. poderia eu, não fôra o 
telegrama do Ministro José Maria Alkmim, ter 
apresentado a êsse projeto, emenda, que  
por certo a Casa por princípio de eqüidade 
apoiaria. 

Não faço mais comentários. Exibo o telegrama 
categórico na afirmação de que o pedido fôra 
atendido, e a carta desoladora da Companhia 
declarando que nenhuma providência fôra tomada. 
(O orador exibe os documentos).  

O quarto e último pedido, dos  
que colecionei para a fala de ho- 
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je, é o referente ao desejo da população da 
cidade paulista de Taubaté de conseguir o 
restabelecimento do Tiro de Guerra que, sob o 
número 445, durante muita tempo  
prestou serviços inestimáveis aos jovens 
taubateanos. 

A fim de atender ao restabelecimento do 
referido Tiro de Guerra a Câmara Municipal  
de Taubaté aprovou a Lei nº 247-57 nestes 
têrmos: 

Art. 1º Fica a Prefeitura autorizada a prover, 
de Sede – Material – Móveis – Utensísílios e 
Polígono de Tiro, o T. G. dêste Município, 
imediatamente, após sua criação pelo Ministério da 
Guerra. 

§ 1º O Polígono de Tiro será construído em 
terreno do Município ou de particular, cedido ou 
alugado para esse fim, em local que não cause 
perigo à população e à realização dos exercícios de 
tiros. 

§ 2º Caso o local venha a não mais se 
prestar para tais exercícios, a Prefeitura fica 
autorizada a transferir o polígono de Tiro para local 
apropriado. 

Art. 2º A Prefeitura Municipal responderá 
igualmente pela manutenção do Tiro de Guerra, logo 
após o início de suas atividades. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução 
da presente correrão à conta de crédito especial, a 
ser oportunamente aberto. 

Encaminho ao Senhor Ministro da Guerra, a 
solicitação dos ilustres integrantes da Câmara 
Municipal de Taubaté, que me veio às mãos por 
intermédio do Vereador Hélio Zamith, o qual, em 
ofício, me pede o máximo de empenho, a fim de que 
o Senhor General Henrique Teixeira Lott concorde 
com 3 atendimento dêsse justo pedido. (O orador 
exibe o ofício).  

Eis, Sr. Presidente, o que desejava dizer, com 
relação a essas reclamações. 

Passo a outro assunto. (Sem revisão do 
orador).  

Sr. Presidente, encaminhei à Mesa doze 
requerimentos de informações: o primeiro solicitando 
informações do Sr. Presidente da República sôbre 
assunto cuja leitura dirá; os outros onze dirigidos, 
isoladamente, aos Senhores Ministros de Estado. 

Sr. Presidente, não desejo dar trabalho ao 
nobre colega que, no momento, exerce a função de 
Primeiro Secretário da Mesa. Eu mesmo, procederei 
à leitura dos requerimentos. 

Ao Sr. Presidente da República formulei o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
"Sr. Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, nos têrmos do 

Regimento, sejam solicitadas ao Exmo. Sr. 
Presidente da República, as seguintes informações: 

1. Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão) foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias anteriores à públicação do Decreto 
nº 43.716, firmado pelo Presidente Kubitschek em 19 
do corrente mês de maio, que veda, até 3 de outubro 
do corrente ano nomeações ou admissões de 
qualquer natureza ou categoria, em cada um dos 
seguintes organismos, subordinados à Presidência 
da República:  

a) Conselho Nacional de Economia; 
b) Departamento Administrativo de Serviço 

Público; 
c) Estada-Maior das Fôrças Armadas; 
d) Comissão de Readaptação dos Incapazes 

das Fôrças Armadas; 
e) Comissão de Reparação de Guerra; 
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f) Comissão do Vale de São Francisco; 
g) Conselho Nacional de Águas e Energia 

Elétrica; 
h) Conselho Nacional de Petróleo; 
i) Conselho de Segurança Nacional; 
j) Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia. 
2. As pessoas assim nomeadas foram 

submetidas a concurso, para ingresso no funcionalismo? 
 

Justificativa 
 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão, surge, ainda, nos 
espíritos a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados, nos meses imediatamente 
anteriores, ou mesmo, nas vésperas do Decreto 
número 43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente requerimento, 
que visa precipuamente fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

Ao Sr. Ministro da Fazenda: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 180 – DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações que deverão 
 

ser dadas pelo Sr. Ministro da Fazenda: 
1. Quantas pessoas (classificada por nome, 

sexo, cargo, e padrão) foram nomeadas, a 
qualquer título, nos 90 dias anteriores a publicação 
do Decreto número 43.716, firmado pelo 
Presidente Kubitschek em 19 do corrente mês  
de maio, que veda, até 3 de outubro do corrente 
ano, nomeações ou admissões de qualquer 
natureza ou categoria, em cada um dos seguintes 
organismos, subordinados ao Ministério da 
Fazenda? 

a) Comissão Executiva de Defesa da 
Borracha; 

b) Comissão de Financiamento da Produção; 
c) Conselhos de Contribuintes; 
d) Conselho Superior de Tarifas; 
e) Comissão de Desenvolvimento Industrial; 
f) Departamento Federal de Compras; 
g) Alfândega do Rio de Janeiro; 
h) Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior; 
i) Recebedoria do Distrito Federal; 
j) Banco de Crédito da Amazônia S. A.; 
k) Divisão do Impôsto de Renda; 
l) Procuradoria. Geral da Fazenda Nacional; 
m) Caixa de Amortização; 
n) Casa da Moeda; 
o) Superintendência da Moeda e do Crédito; 
p) Serviço do Patrimônio da União; 
q) Laboratório Nacional de Análises; 
r) Recebedoria Federal de São Paulo; 
s) Guardamoria da Alfândega; 
t) Delegacias Regionais do Impôsto de Renda. 
2. As pessoas assim nomeadas foram 

submetidas a concurso, para ingresso no 
funcionalismo? 
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Justificativa 
 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão, surge, ainda, nos 
espíritos, a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados, nos meses imediatamente 
anteriores, ou, mesmo, nas vésperas do Decreto 
número 43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa precisamente a fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública". 

Ao Sr. Ministro da Justiça: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 181 DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a serem 
prestadas pelo Sr. Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores: 

1. Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão), foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias anteriores à publicação do Decreto 
número 43.716, firmado pelo Presidente Kubitschek 
em 19 do corrente mês de maio, que veda até 3 de 
outubro do corrente ano nomeações ou admissões 
de qualquer natureza ou categoria, em cada  
um dos seguintes organismos, subordinados, di- 
 

reta ou indiretamente, ao Ministério da Justiça; 
a) Consultoria Geral da República; 
b) Arquivo Nacional; 
c) Departamento de Imprensa Nacional; 
d) Departamento de Interior e Justiça; 
e) Departamento de Administração; 
f) Conselho Nacional de Trânsito; 
g) Conselho Penitenciário do Distrito Federal; 
h) Penitenciária Central do Distrito Federal; 
i) Presídio do Distrito Federal; 
j) Corpo de Bombeiros do Distrito Federal; 
k) Juizado de Menores; 
l) Serviço de Assistência a Menores; 
m) Instituto Profissional 15 de Novembro; 
n) Escolas Agrícolas "Wenceslau Brás" e 

"Arthur Bernardes"; 
o) Colônia Agrícola do Distrito Federal; 
p) Colônia Penal Cândido Mendido Mendes; 
q) Polícia Militar do Distrito Federal; 
r) Departamento Federal de Segurança 

Pública. 
2. As pessoas assim nomeadas foram 

submetidas a concurso, para ingresso no 
funcionalismo? 

 
Justificativa 

 
A celeuma levantada. pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 
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Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão, surge, ainda, nos 
espíritos, a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados, nos meses imediatamente 
anteriores, ou mesmo, nas vésperas do Decreto 
43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública". 

Ao Sr. Ministro das Relações Exteriores: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 182 DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a  
serem prestadas pelo Sr. Ministro das Relações 
Exteriores: 

Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão) foram nomeadas, a  
qualquer título, nos 90 dias anteriores à publicação 
do Decreto 43.716 firmado pelo Presidente 
Kubitschek em 19 do corrente mês de maio que 
veda, até 3 de outubro do corrente ano, nomeações 
ou admissões de qualquer natureza ou categoria, em 
cada um dos seguintes organismos subordinados, 
direta ou indiretamente ao Ministério das Relações 
Exteriores: 

a) Comissão de Assistência Técnica; 
b) Comissão Brasileira Demarcadora de 

Limites; 
c) Comissão de Estudos de Textos da História 

do Brasil; 
d) Comissão Consultiva de Acordos 

Comerciais; 
e) Comissão Consultiva do Trigo; 

f) Comissão Nacional de Fiscalização de 
Entorpecentes; 

g) Instituto Rio Branco; 
h) Serviços Diversos. 
2. As pessoas assim nomeadas foram 

submetidas a concursos, para ingresso no 
funcionalismo? 

 
Justificativa 

 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão, surge, ainda, nos 
espíritos, a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados, nos meses imediatamente 
anteriores, ou, mesmo, nas vésperas do Decreto 
43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientes 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa precipuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública". 

Ao Sr. Ministro da Agricultura: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 183 DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações que 
deverão ser prestadas pelo Sr. Ministro da Agricultura: 

1. Quantas pessoas (classificadas  
por nome, sexo, cargo e padrão), foram  
nomeadas, a qualquer título, nos 90 dias anteriores 
  



– 754 – 
 
à publicação do Decreto número 43.716, firmado 
pelo Presidente Kubitschek em 19 do corrente mês 
de maio, que veda, até 3 de outubro do corrente ano, 
nomeações ou admissões de qualquer natureza ou 
categoria, em cada um dos seguintes organismos 
subordinados, direta ou indiretamente, ao Ministério 
da Agricultura: 

a) Centro Nacional de Ensino e Pesquisas 
Agronômicas; 

b) Universidade Rural; 
c) Escolas de Agronomia, Veterinária de 

Medicina e Veterinária; 
d) Instituto de óleo, Fermentação Química 

Agrícola, Ecologia e Experimentação Agrícola, 
Biologia Animal, Agronômicos (Norte, Nordeste, 
Leste, Oeste e Sul); 

e) Conselho Nacional de Proteção aos Indios; 
f) Departamento Nacional de Produção 

Vegetal; Mineral e Animal; 
g) Jardim Botânico; 
h) Laboratório de Produção Mineral; 
i) Comissão Consultiva de Armazéns e Silos; 
2. As pessoas assim nomeadas foram 

submetidas a concurso para ingresso no funcionalismo? 
 

Justificação 
 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo  
sob o qual pode ser analisada a questão, surge, 
ainda, nos espíritos a dúvida que resulta da 
possibilidade de haverem sido nomeados nos meses 
imediatamente anteriores, ou mesmo, nas véspe 
 

ras do Decreto 43.716, número ponderável de 
pessoas apadrinhadas dos políticos que cultivam 
clientelas eleitorais, o que viria reforçar a tese já 
colocada, de insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento, 
pelo Tribunal da opinião pública. 

Ao Sr. Ministro de Viação e Obras Públicas: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 184 DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a serem 
prestadas pelo Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas: 

1. Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão), foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias anteriores à publicação do Decreto 
43.716, firmado pelo Presidente Kubitschek em 19 
do corrente mês de maio, que veda, até 3 de outubro 
do corrente ano, nomeações ou admissões de 
qualquer natureza ou categoria, em cada um dos 
seguintes organismos subordinados, direta ou 
indiretamente ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas: 

a) Comissão Executiva do Plano Postal e 
Telegráfico; 

b) Comissão do Plano Geral de Viação 
Nacional; 

c) Comissão Técnica de Rádio; 
d) Conselho Nacional de Minas e Metalurgia; 
e) Departamento dos Correios e Telégrafos; 
f) Departamento Nacional de Estradas de 

Ferro; 
g) Departamento Nacional de Iluminação e 

Gás; 
h) Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento; 
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i) Departamento Nacional de Obras Contra a 
Sêca; 

j) Departamento Nacional de Pôrtos, Rios e 
Canais; 

k) Administração do Pôrto do Rio, de Janeiro; 
l) Comissão de Marinha Mercante; 
m) Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem; 
n) Conselho Rodoviário Nacional; 
o) Lóide Brasileiro; 
p) Companhia Nacional de Navegação 

Costeira; 
q) Rêde Ferroviária Federal S. A. 
2. As pessoas assim nomeadas foram 

submetidas a concursos, para ingresso no 
funcionalismo? 

 
Justificativa 

 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão, surge, ainda nos 
espíritos, a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados nos meses imediatamente 
anteriores ou mesmo, nas vésperas do Decreto 
número 43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento 
que visa precipuamente fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

 

Ao Sr. Ministro do Trabalho: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 185 DE 1958 

 
Senhor Presidente. 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a serem 
prestadas pelo Sr. Ministro do Trabalho. 

1. Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão) foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias asteriores à publicação do Dec. nº  
43.716, firmado pelo Presidente Kubitschek em 19 
do corrente mês de maio, que veda, até 3 de outubro 
do corrente ano, nomeações ou admissões de 
qualquer natureza ou categoria, em cada um dos 
seguintes organismos, subordinados ao Ministério do 
Trabalho: 

a) Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial; 

b) Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização; 

c) Departamento Nacional de Previdência 
Social; 

d) Departamento Nacional de Indústria e 
Comércio; 

e) Departamento Nacional do Trabalho; 
f) Delegacias Regionais de Seguro; 
g) Delegacias Regionais de Trabalho; 
h) Instituto Nacional de Tecnologia; 
i) Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho; 
j) Conselho Superior da Previdência Social; 
k) Institutos de Aposentadorias e Pensões. 
 

Justificativa 
 
A celeuma levantada pelo Decreto Presidencial 

de 19 do corrente mês de maio, pela importância 
política de que se reveste, provocou enorme agitação  
e colocou a nu, desde logo, a insinceridade da- 
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quela medida do Poder Executivo, quando excluindo 
âmbito do decreto, as sociedades de econômia 
mista, com participação majoritária do Tesouro 
Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão, surge, ainda, nos 
espíritos a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados nos meses imediatamente 
anteriores, ou mesmo, nas vésperas do Decreto 
43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

Ao Sr. Ministro de Educação e Cultura: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 186 DE 1958 

 
Senhor Presidente. 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a  
serem prestadas pelo Sr. Ministro da Educação e 
Cultura: 

1. Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão) foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias anteriores à publicação do Decreto 
nº 43.716, firmado pelo Presidente Kubitschek em 19 
do corrente mês de maio, que veda, até 3 de outubro 
do corrente ano, nomeações ou admissões de 
qualquer natureza ou categoria, em cada um dos 
seguintes organismos subordinados ao Ministério da 
Educação e Cultura; 

a) Bibliotecas; 
b) Departamento Nacional de Educação; 
c) Conselho Nacional do Livro Didático; 

d) Conselho Nacional de Desportos; 
e) Faculdades, Institutos e Escolas; 
f) Museus; 
g) Observatório Nacional. 
 

Justificativa 
 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o qual 
pode ser analisada a questão, surge ainda, nos espíritos, 
a dúvida que resulta da possibilidade de haverem sido 
nomeados nos meses imediatamente anteriores, ou 
mesmo, nas vésperas do Decreto 43:716, número 
ponderável de pessoas apadrinhadas dos políticos que 
cultivam clientelas eleitorais, o que viria reforçar a tese já 
colocada, de insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

Ao Sr. Ministro da Guerra. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 187 DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos termos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a serem 
prestadas pelo Sr. Ministro da Guerra: 

1. Quantas pessoas (classificadas  
por nome, sexo, cargo e padrão), foram 
nomeadas a qualquer título, nos 90 dias 
anteriores à publicação do Decreto nº 43.716, 
  



– 757 – 
 
firmado pelo Presidente Kubitschek em 19 do 
corrente mês de maio, que veda, até 3 de outubro do 
corrente ano, nomeações ou admissões de qualquer 
natureza ou categoria, em cada um dos seguintes 
organismos, subordinados, direta ou indiretamente, 
ao Ministério da Guerra; 

a) Comissão de Promoções do Exército; 
b) Comissão Superior de Economia e 

Finanças; 
c) Conselho Superior de Economia de Guerra; 
d) Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro; 
e) Arsenal da Urca; 
f) Arsenal de Guerra "General Câmara"; 
g) Fábricas de Material de Comunicações, do 

Andaraí, de Bom-sucesso, do Realengo e Presidente 
Vargas; 

h) Academia Militar das Agulhas Negras; 
i) Colégio Militar do Rio de Janeiro; 
j) Escolas do Exército; 
k) Inspetorias do Exército. 
2. As pessoas assim nomeadas, com a 

ressalva dos militares nomeados por razões de ordem 
estritamente militar ou estratégica, foram submetidas 
a concurso, para ingresso no funcionalismo? 

 
Justificativa 

 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo  
sob o qual pode ser analisada a questão,  
surge, ainda, nos espíritos, a dúvida que  
resulta da possibilidade de haverem sido no 
 

meados nos meses imediatamente anteriores,  
ou mesmo, nas vésperas do Decreto 43.716,  
número ponderável de pessoas apadrinhadas dos 
políticos que cultivam clientelas eleitorais, o que  
viria reforçar a tese já colocada, de insinceridade  
do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precìpuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

Ao Sr. Ministro da Saúde: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 188 de 1958 

 
Sr. Presidente. 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas as seguintes informações, a serem 
prestadas pelo Sr. Ministro da Saúde: 

1. Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão) foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias anteriores à publicação do Decreto 
nº 43.716, firmado pelo Presidente Kubitschek em 19 
do corrente mês de maio, que veda, até 3 de outubro 
do corrente ano, nomeações ou admissões de 
qualquer natureza ou categoria, em cada um dos 
seguintes organismos, subordinados ao Ministério da 
Saúde: 

a) Conselho Nacional de Saúde; 
b) Departamento Nacional de Saúde; 
c) Comissão Nacional de Alimentação; 
d) Departamento Nacional da Criança; 
e) Departamento Nacional de Endemias 

Rurais; 
f) Institutos Fernandes Figueira, de Câncer, de 

Endemias Rurais, Osvaldo Cruz, de Psiquiatria; 
g) Hospitais Gustavo Riedel, de Curicica de 

Neuro-Psiquiatria Infantil e de Neuro-Sífilis; 
h) Manicômio Judiciário; 
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i) Laboratório Geral de Contrôle de Drogas e 
Medicamentos. 

2. As pessoas nomeadas foram submetidas a 
concurso, para ingresso no funcionalismo? 

 
Justificativa 

 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio, pela 
importância política de que se reveste, provocou 
enorme agitação e colocou a nu, desde logo, a 
insinceridade daquela medida do Poder Executivo, 
quando excluiu do âmbito do decreto as sociedades 
de economia mista, com participação majoritária do 
Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão surge, ainda, nos 
espíritos, a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados nos meses imediatamente 
anteriores, ou mesmo, nas vésperas do Decreto 
43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pele Tribunal da Opinião Pública. 

Ao Sr. Ministro da Marinha: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 189 DE 1958 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitadas-as seguintes informações, que 
deverão ser prestadas pelo Sr. Ministro da Marinha; 

1. Quantas pessoas (classificadas por  
nome, sexo, cargo e padrão) foram nomeadas,  
a qualquer título, nos 90 dias anteriores à  
publicação do Decreto número 43.716, firmado  
pelo Presidente Kubitschek em 19 do corrente mês 
 

de maio, que veda até 3 de outubro do corrente ano, 
nomeações ou admissões de qualquer natureza ou 
categoria, em cada um dos seguintes organismos, 
subordinados, direta. ou indiretamente ao Ministério 
da Marinha: 

a) Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro; 
b) Centros de Instrução, Adestramento e 

Armamento da Marinha; 
c) Conselho de Almirantado; 
d) Corpo de Fuzileiros Navais; 
e) Estado-Maior da Armada; 
f) Fôrça de Transporte da Marinha; 
g) Hospitais, Escolas e Inspetorias da Marinha; 
h) Comissão de Administração e Tombamento 

dos Próprios Nacionais 
i) Distrito Navais. 
2. As pessoas assim nomeadas, com a 

ressalva dos militares nomeados por razões de 
ordem estritamente militar ou estratégica, foram 
submetidas a concurso, para ingresso no 
funcionalismo? 

 
Justificação 

 
A celeuma levantada pela Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio,  
pela importância, política de que se reveste, 
provocou enorme agitação e colocou a nu,  
desde logo, a insinceridade daquela medida  
do Poder Executivo, quando excluiu do âmbito  
do decreto as sociedades de economia mista,  
com participação majoritária do Tesouro  
Nacional. 

Contudo, além desse aspecto negativo  
sob o qual pode ser analisada a questão, surge, 
ainda, nos espíritos, a dúvida que resuta da 
possibilidade de haverem sido nomeados, nas 
meses imediatamente anteriores, ou mesmo, nas 
vésperas do Decreto. 43.716, número ponderável  
de pessoas apadrinhadas dos políticos que  
cultivam clientes eleitorais, e que viria re- 
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forçar a tese já colocada, da insinceridade do Govêrno. 

Assim, justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente, a fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

Ao Sr. Ministro da Aeronáutica: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 190 DE 1958 

 
Sr. Presidente. 
Requeiro à douta Mesa, nos têrmos do 

Regimento, sejam solicitadas as seguintes 
informações, a serem prestadas pelo Sr. Ministro da 
Aeronáutica: 

1 – Quantas pessoas (classificadas por nome, 
sexo, cargo e padrão) foram nomeadas, a qualquer 
título, nos 90 dias anteriores à publicação do Decreto 
número 43.716, firmado pelo presidente Kubitschek 
em 19 do corrente mês de maio, que veda, até 3 de 
outubro do corrente ano, nomeações ou admissões 
de qualquer natureza ou categoria, em cada um dos 
seguintes organismos subordinados ao Ministério da 
Aeronáutica: 

a) Comissão de Estudos Relativos à 
Navegação Aérea Internacional; 

b) Centro Técnico de Aeronáutica; 
c) Estado-Maior da Aeronáutica; 
d) Núcleo de Comando Aeronáutico; 
e) Inspetorias, Zonas e Bases Aéreas. 
 

Justificativa 
 
A celeuma levantada pelo Decreto 

Presidencial de 19 do corrente mês de maio,  
pela importância política de que se reveste, 
provocou enorme agitação e colocou a nu, desde 
logo, a insinceridade daquela medida do Poder 
Executivo, quando excluiu do âmbito do de- 
 

creto as sociedades de economia mista, com 
participação majoritária do Tesouro Nacional. 

Contudo, além dêsse aspecto negativo sob o 
qual pode ser analisada a questão surge, ainda, nos 
espíritos a dúvida que resulta da possibilidade de 
haverem sido nomeados, nos meses imediatamente 
anteriores, ou mesmo, nas vésperas do Decreto 
número 43.716, número ponderável de pessoas 
apadrinhadas dos políticos que cultivam clientelas 
eleitorais, o que viria reforçar a tese já colocada, de 
insinceridade do Govêrno. 

Assim; justifica-se o presente Requerimento, 
que visa, precipuamente, fazer com que seja 
estabelecida a verdade dos fatos, para julgamento 
pelo Tribunal da Opinião Pública. 

Sala das Sessões, de maio de 1958. – Lino de 
Mattos. 

São, Sr. Presidente, os onze requerimentos de 
informações que encaminho à Mesa, para decisão 
regimental. 

A primeira vista, é de estranhar-se que essa, 
providência seja por mim solicitada quando já é do 
domínio público o número elevado de nomeações, 
constantes das publicações oficiais. 

Desejo, Sr. Presidente, não deixar dúvida 
quanto ao meu comportamento parlamentar. O 
Govêrno Federal tem, nas mãos, recursos imensos 
para tôdas as providências que deseje tomar. A nós, 
parlamentares, restam apenas a tribuna e as 
proposições. A luta é desigual. O Govêrno da 
República, às vêzes, ou quase sempre, mostra-se 
insensível, indiferente, sonolento, alheio às 
reclamações, às queixas, aos protestos que 
formulamos da tribuna do Senado. 

Daí por que deliberei em nome dos  
que me outorgaram o mandato de representante 
de São Paulo, enveredar por um caminho,  
por uma orientação, a fim de despertar  
o Executivo dessa indiferença, des- 
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sa sonolência, dêsse alheiamente aos problemas 
que interessam em geral, a tôdas as Unidades 
Federativas, mas no caso de que falo, propriamente 
ao Estado de São Paulo. 

Hoje, Sr. Presidente, doze requerimentos de 
informações; amanhã, certamente, outras 
providências. A continuar-se assim, dia virá em que 
eu seja obrigado a congestionar a mesa do Senado 
da República com proposições diversas, visando ao 
amparo direto de cada um dos Municípios do meu 
Estado. Quem sabe se, assim procedendo, 
apresentando centenas e centenas de projetos de lei 
sugerindo providências para as comunas paulistas, 
as autoridades federais voltem suas vistas, suas 
atenções para os nossos pedidos? 

Nutro, Sr. Presidente, essa esperança. 
O Presidente Juscelino Kubitschek, na sua 

recente fala à Nação, a certa altura afirmou que erros 
administrativos podem ser corrigidos. Creio que um 
dia conseguiremos convencer o Sr. Presidente da 
República de que houve e há erros administrativos, 
com relação aos Municípios do Estado de São Paulo; 
e delibere então, S. Exa. corrigi-los. Enquanto isso 
não ocorrer de maneira satisfatória, estarei nesta 
tribuna, falando, bradando, fazendo requerimentos 
de informação e outras proposições de interêsse da 
coletividade. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
terceiro orador inscrito. 

Discurso pronunciado pelo Sr. Senador Othon 
Mäder, na sessão de 23 de maio de 1958, que seria 
publicado posteriormente. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr.  
Presidente, dois produtos agrícolas 
 

da maior importância para o meu Estado, o Paraná, 
sofrem, neste momento, as maiores restrições por 
parte do Govêrno, de modo não só a desestimular a 
lavoura, como, principalmente, prejudicar 
imensamente todos aquêles que comerciam ou 
industrializam êsses produtos. 

Quanto ao algodão, já ontem, o nobre Senador 
Lino de Mattos, ilustre representante de São  
Paulo, fêz vibrante protesto, verberando a 
providência do Govêrno Federal, que, através da 
CACEX, proibiu abruptamente a exportação daquela 
malvácea. O ato praticado fere profundamente a 
lavoura paranaense. Plantando o algodão na 
suposição de determinado valor, vê agora, o preço 
cair de maneira vertiginosa. O prejuízo para os 
agricultores é imenso. 

A atitude do Govêrno, provocando a baixa 
repentina dos preços, fará com que, no próximo ano, 
seja consideravelmente diminuída a área cultivada. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permito V. 
Exa. um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Diz V. Exa. 

que a resolução da CACEX prejudicará a lavoura 
paranaense; o nobre colega deveria afirmar. – com 
mais justiça – que prejudicará tôda a lavoura 
nacional. 

O- SR. OTHON MADER: – Vossa Excelência 
tem tôda a razão de ampliar os efeitos maléficos 
dessa medida a tôda a economia nacional, da qual o 
Estado do Paraná é parcela, na sua produção de 
algodão. 

Sr. Presidente, penso que, secundando – como 
fiz ontem – o protesto do eminente representante  
de São Paulo contra êsse ato do Govêrno já  
manifestei minha opinião, e defendi, também, os inte- 
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rêsses dos catonicultores do meu Estado, que se 
vêem, agora, a braços com uma, crise tremenda que 
não esperavam ao lado dos 
cafeicultores,apreensivos, no momento, com a 
política errada seguida pelo Govêrno Federal quanto 
à exportação do café. 

Os lavradores de algodão do Paraná estão 
justamente alarmados com essa outra medida do 
Govêrno Federal. 

Sr. Presidente, ontem, quando aparteei o 
ilustre Senador Lino de Mattos, afirmei que nossa 
acusação devia ser, preferencialmente, dirigida ao 
Govêrno e não aos intermediários ou maquinistas. 
De fato, se o Executivo não proibisse a exportação; 
não favoreceria os maquinistas; da, maneira por que 
disse, o nobre representante paulista, ou seja, 
aquêles que têm em depósito, grande quantidade de 
algodão dos lavradóres. 

A meu ver, o grande culpado, nesse episódio 
lamentável do algodão é, principalmente, o Govêrno 
Federal, através da CACEX; os outros; aproveitam-
se da circunstância para também obterem lucros, e é 
possível até que alguns desonestos especulem e 
explorem os pobres lavradores. 

A política seguida pelo Govêrno Federal, 
primeiro em relação ao café e, agora, com referência 
ao algodão, certamente, levará o Brasil à falência, se 
é que o País já não se acha em estado de 
insolvência. 

Todos reconhecem e preconizam a 
necessidade do aumento das exportações, para 
obtenção de maior quantidade de divisas e alívio da 
crise cambial que nos assoberba. Pois exatamente 
neste momento o Govêrno Federal vem criando os 
maiores obstáculos à exportação de produtos que 
mais divisas carreia para o erário nacional. 

O algodão já figurou, noutros;  
tempos, como nosso segundo pro- 
 

duto de exportação Houve ano em que a produção 
brasileira atingiu milhão e trezentas mil toneladas e 
hoje, devido à má política, está reduzida a trezentas 
mil toneladas. 

O que aconteceu com a borracha e outros 
produtos exportados pelo nosso País, em tempos 
idos, certamente sucederá com o café e o algodão, 
se continuar a orientação errada do Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Se Sua Excelência ouvisse os conselhos dos, 
que vêm estudando o problema, há muito tampo; se 
acatasse as lições de eminentes personalidades  
estrangeiras, que visitam o Brasil e se manifestam a 
respeito da política da café, certamente já a teria 
modificado. 

Para não ir muito longe, citarei apenas uma 
opinião valiosa expendida, há poucos dias, por 
uma.das mais expressivas pernalidades do mundo 
atual, o Sr. David Eccles, Ministro do Comércio da 
Inglaterra. Passando pelo Rio de Janeiro, referiu-
se à impraticabilidade da política de sustentação 
dos preços para os produtos de exportação, por 
ser muito má Precisaria o País de milhões de 
dólares para suportar a crise de mercados, bem 
como fazer acôrdos para restringir a produção 
acrescentou. 

Sr Presidente, saindo do círculodos 
oposicionistas, tão acusados pelo Sr. Ministro da 
Fazenda, de combaterem sua política apenas por 
interêsse partidário, S. Exa. poderia consultar 
outras pessoas absolutamente isentas de 
partidarismo, até fora do Brasil, e veria que todos 
aconselham o que lhe sugerimos diàriamenté: 
mudança radical na orientação polítitco-
econômica em relação ao café. 

O SR.FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com prazer! 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Estamos 

todos cansados, de alertar o Brasil, assinalando o 
que se está fazendo de mal quanto à sua, política 
financeira e econômica. Os brasileiros, sobretudo os 
que detêm o poder, não atendem à voz da razão. 

Permanecem no caminho errado. Os fatos 
vão, formando um quadro insuportável; entretanto, 
continuamos a agir da mesma forma, a criar leis à 
economia política, o que ninguém pode fazer. 

O SR. OTHON MÂDER: – Perfeitamente. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Lembra a 

anedota da mulher do piolho, que, semi-afogada, 
com a água já atingindo os olhos, fazia com as 
unhas o sinal de esmagar o inseto, para 
demonstrar ao marido que não mudara de opinião. 
Os governantes do Pais, por mais que se lhes 
explique e tente abrir-lhes os olhos, continuam 
errados, como se sua política fôsse a única a 
adotar. 

O SR. OTHON MÂDER: – Vossa Excelência, 
nobre Senador Fernandes Távora, tem tôda a razão, 
quando afirma que a característica do nosso 
Govêrno é a teimosia, consubstanciada nos atos do 
Sr.Ministro da Fazenda. S. Exa. tem ouvido os mais 
expontâneos e desinteressados pronunciamentos a 
respeitos de sua política que, todos afirmam, não 
pode salvar o Brasil. 

Entretanto, pela sua, teimosia, por não querer, 
obstinadamente, se desviar do rumo que traçou 
quando assumiu a direção do Ministério da Fazenda, 
está levando o Brasil a catástrofe iminente. S. Exa. 
percebe e sabe que vamos marchando para o 
desastre, para a calamidade; parece porém, que é 
dos que confiam em que, no momento mais difícil, 
quando estivermos mesmo à beira do abismo, com 
 

pouca probabilidade de salvação, alguém virá nos 
salvar, a América do Norte tratará de nos salvar, 
para que êste País não caia nas mãos dos 
comunistas. A idéia, aliás. já foi expendida pelo ex-
Ministro da Fazenda, Corrêa e Castro: – o Brasil não 
precisava tomar maior cuidado na sua orientação 
econômica, porque aí estavam os Estados Unidos da 
América do Norte, para acudi-lo nos momentos mais 
difíceis, dando-nos a mão com empréstimos e mais 
empréstimos. 

Em recente reunião do Conselho 
Interamericano de Comércio e Produção, em São 
Paulo, eminente economista brasileiro declarava que 
a solução para o problema da colocação dos 
pródutos latino-amerícanos, particularmente do café 
servia a fixação, pelos Estados,Unidos; de cotas de 
importação, excluído do sistema o produto africano. 
Na mesma ocasião, no entanto, os delegados de 
outras nações rejeitaram a idéia, parecendo-lhes ate 
estranho que uma entidade do comércio acolhesse o 
alvitre que contraria os anseios da livre iniciativa. 

Repetiu-se assim; há pouco, em São Paulo, 
por obra de um delegado brasileiro, um pensamento 
econômico, que já fôra proferido por um antigo 
Ministro da Fazenda ou seja de que, a solução para 
os nossos problemas econômicos deve ser dada 
pelos americanos do norte. Êles que, nos agüentem 
e arquem com nossos erros e nossa incompetência. 
É uma maneira simplista de encarar o futuro, embora 
muito humilhante para, os nossos brios de povo 
soberano. Por ter assim se manifestado, aquêle ex-
Ministro foi demitido. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que a hora do 
Expediente está por terminar. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: (pela ordem): 

– Sr. Presidente, peço a V. Exa. consulte a Casa 
sôbre se permite a prorrogação da hora do 
Expediente, para que o nobre colega possa concluir 
sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Fernandes 
Távora. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Othon Mâder. 
O SR. OTHON MÂDER: – Sr. Presidente, 

agradeço ao nobre Senador Fernandes Távora a 
iniciativa da prorrogação da hora do Expediente e ao 
Senado haver permitido que continue nas 
considerações que venha fazendo. 

Diziam, então, os Delegados americanos a 
essa Conferência reunida em São Paulo, que "uma 
fixação de cotas determinaria fatalmente, contrôles 
estatais", isto é, uma nova ameaça à livre iniciativa, 
solução que, sem dúvida, não devemos procurar. 
Devemos marchar para afrouxar, cada vez mais os 
contrôles estatais, principalmente na produção e na 
exportação dos nossos produtos e não afirmá-los e 
estreitá-los, pois estamos convictos que quanto mais 
o Estado interferir no comércio exterior, pior para 
êsse comércio. 

Naquela ocasião, provocado o representante 
dos Estados Unidos para manifestar-se sôbre a 
possibilidade da fixação de cotas para que o café e 
outros produtos sul-americanos tivessem entrada 
garantida e segura naquele país, o seu 
representante, Sr. Hugo A. Davies "afirmou ser 
dificílimo que o seu Govêrno se decida, em tempo de 
paz, a controlar as importações 
 

de café no mercado dos E.U.A.", e, assim, com 
esta afirmação, desiludiu os demais 
representantes que, não sabendo como proceder 
em face da nossa politica de café, não tendo idéia 
de como aplicá-la, pensavam em transferir essa 
responsabilidade aos Estados Unidos pára que 
êles arcassem com o pêso de todo o café, que os 
latinos-americanos nos não sabem colocar nos 
mercados consumidores. Mas os norte-americanos 
como partidários da economia liberal, tanto quanto 
ela possa ser, repeliram de imediato, a infeliz idéia 
do delegado brasileiro. 

O que aí está acontecendo com a política 
cafeeira e cambial do Sr. Ministro da Fazenda, 
parece, demonstrar que o Sr. José Maria Alkmim 
vem perfilhando as mesmas infelizes e 
acanhadas idéias, isto é, está também, 
esperando que, no momento em que o Brasil não 
tenha mais solução para seus problemas 
financeiros e cambiais, e estiver à beira do caos 
os Estados Unidos da América do Norte 
acorram.em sua ajuda para tirar das dificuldades 
e evitar que um país dêste tamanho caia na 
anarquia. É isto, o que se depreende daquela 
célebre carta do Embaixador da Colômbia no 
Brasil, o Sr. Manuel Mejias, datada de 22 de 
janeiro de 1958 e dirigida ao Sr. Ministro das 
Finanças do seu país em que diz; 

(Lendo): 
"A situação do Brasil é muito semelhante à 

nossa, com a diferença de que, mesmo que 
fracassemos, temos um plano definitivo aqui, êles 
não o têm. Quando se pergunta algo oficial, a 
resposta é que, cedo ou tarde, os americanos 
terão de ajudá-los, pois não poderão permitir  
que país dêsse tamanho caia em uma crise  
tal que sua população poderia voltar- 
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se para o comunismo, o que seria fatal para tôda a 
América". 

Esta é a opinião oficial do Brasil, segundo o 
testemunho autorizado do ex-embaixador 
colombiano, considerado o maior especialista do 
mundo em café, e, portanto a opinião do Sr. Ministro, 
da Fazenda é de que não vale a pena procurar 
solução para a crise do café; é melhor deixar as 
coisas correrem com estão até que alguém mais 
forte e mais poderoso venha em nosso socorro. 
Enquanto isso, os nossos governantes improvisados, 
vão gozando as delícias do poder e a Nação 
afundando na miséria e no sofrimento. 

Esta atitude, Sr.Presidente, é um; atestado 
perfeito dá nossa incapacidade, que é demonstrada 
todos os dias e a todos os momentos. Tôda vez que 
pretendemos tomar uma medida qualquer de caráter 
econômico, sempre adotamos a pior solução. Isto se 
verifica tanto na exportação como na importação 
devido aos exageros com que o Govêrno age, 
exatamente pela sua incompetência em matéria 
econômica. 

Para confirmar minha asserção, li hoje no 
"Correio da Manhã" uma, série de providências 
mandadas adotar por decreto do Presidente da 
Répública, sugerido pelo Sr. Ministro da Fazenda a 
respeio da importação. Pará combater um possivel 
contrabando que se faça pelas alfândegas brásiléiras, 
o Govêrno baixou instruções e decretos assinados 
pelo Sr. Presidente da Republica e Ministro da 
Fazenda, quase que proibindo as importações,  
tais são os exageros de papéis e formalidades  
que agora tem que satisfazer o importador. Como  
se já não bastasse essa asfixiante burocracia  
que tudo entrava, vem o decreto de hoje criar  
ainda mais embaraços a emportação. Êste Govêrno 
so vê o lado fiscal do comércio enternacional e 
 

não alcança os seus aspectos econômicos. É um 
Govêrno de vistas curtas. 

As exigências e formalidades e papelórios que 
agora devem satisfazer os importadores são de tal 
monta que, pode-se dizer, pràticamente nossas 
importações vão ser ainda mais dificultadas. 

O último decreto assinado, pelo Presidente da 
República, não faz outra coisa, senão criar em cêrca 
de vinte itens, mais embaraços, mais documentos e 
mais formalidades burocráticas para quem trabalha 
no ramo das importações. 

É dessa forma, Sr. Presidente, que desejamos 
expandir nossas exportações, quando é sabido que 
ninguém pode vender se não comprar. É lei natural; 
nem poderia o mundo viver de outra forma. Quem 
quer exportar. como nós, tem que importar também. 
Não é dificultando as importações que expandiremos 
as exportações. 

Eis por que o Sr. Carlos Lacerda chegar 
anteontem da Europa, declarou, com muita 
propriedade; em entrevista concedida ao "Jornal do 
Brasil" que nosso País não tem mentalidade para ser 
integrante do comércio internacional. Acrescentou 
ser o Brasil uma Nação tão sem nexo que, em 
Genebra, no GATT, gastara um milhão de dólares 
tentando convencer os outros países a não nos 
venderem nada e a nos comprarem tudo, quando só 
temos, para vender, café. 

As palavras do ilustre Líder da União 
Democráticas Nacional na Câmara dos Deputados 
exprimem a realidade. Fechamo-nos em um círculo, 
no qual desejamos ficar sòzinhos,  
nada despendendo e nada adquirindo, no exterior. 
Por outro lado, entretanto, queremos que  
o estrangeiro compre tudo o que é nosso; inclusive  
o café, que temos em superprodução e não sabemos 
o que dêle fazer. 
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Sr. Presidente, com essa mentalidade não 

podemos ir para a frente. Regrediremos, fatalmente, 
e esta é a ameaça que pesa sôbre o Brasil. Não 
temos na alta administração pública, homens 
capazes de solucionar os problemas nacionais. 
Podem ser, quando muito, bons políticos, bons 
políticos no mau sentido, ardilosos, espertos, 
suficientemente inteligentes para contornar questões 
partidárias,embaraçosas, mas sem visão econômica, 
sem conhecimentos nem experiência para governar 
um País de 8 milhões de quilômetros quadrados e 60 
milhões de habitantes. 

Sr. Presidente, esta a razão por que cada vez 
mais temos saudades dos tempos em que tínhamos 
como timoneiros do Ministério da Fazenda, homens 
experimentados e capazes, figura de estrútura moral, 
intelectual e profissional de José Maria Whitaker, 
Eugênio Gudin, Sousa Costa, Horácio Lafer e tantos 
outros que honraram aquela Pasta, nestes últimos 
anos, para não falar em Murtinho Campista e outros 
do período republicano. 

Hoje, porém, o Ministério da Fazenda está 
entregue a um político comum que procura fazer 
manobras e utiliza todos os artifícios e mágicas para 
não modificar a errada orientação econômica 
adotada pelo Govêrno. Esse político deveria estar no 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores ou em 
outro qualquer Departamento oficial; jamais, no 
entanto, no Ministério da Fazenda. 

Sr. Presidente, o povo brasileiro  
está cansado  de sofrer as conseqüências dêsse 
mau Govêrno. Suspira pelo dia em que o Sr. José 
Maria Alkmim se candidatará a Deputado Federal; 
e pela necessidade, de se desincompatibilizar, 
abandone as elevadas funções que agora  
exerce, possibilitando sejam elas exercitadas  
por homens habilitados a conduzir o Brasil  
na verdadeira, trilha do progresso, en- 
 

riquecendo-o e tornando o seu povo feliz. (Muito 
bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento de informações, lidos da tribuna, pelo 
autor, o nobre Senador Lino de Mattos. 

Estão deferidos. 
Passa-se à discussão da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 1958; lida na hora do Expediente, constante 
do Parecer nº 191. 

É matéria em regime de urgência. 
Nenhum Senador desejando usar da palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação a Redação Final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está. aprovada. 
Designo o nobre Senador Mem de Sá para 

acompanhar-na Câmara dos Deputados, as 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 12 cuja Redação Final acaba de ser aprovada. 

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

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 191, DE 1958 

 
Nos têrmos. do art. 127 letra A, do Regimento 

Interno, requeremos a constituição de uma Comissão 
de três membros para visitar, em nome do Senado o 
Sr. Senador Alencastro Guimarães que tem, estado 
enfêrmo. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será discutido e votado ao final da 
Ordem do Dia. 
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Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Continuação da votação, em 1ª discussão, 
do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1958, que 
dispõe sôbre moratória e outras medidas de 
assistência às vítimas de inundações verificadas 
em diversos municípios fluminenses (em regime 
de urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº.149, de 1958, do Sr. Attílio Vivacqua e outros 
Srs. Senadores, aprovado na sessão de 13 do 
mês em curso) tendo pareceres proferidos 
oralmente nas sessões de 19 e 20); da Comissão 
de Constituição e Justiça, favorável com a 
Emenda que oferece, sub número 1-C; de 
Economia, contrário; de Finanças, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão  

anterior, á votação, que ficara interrompida  
na véspera por falta de número ao votar-se o  
art. 1º do projeto, deixou de ter prosseguimento 
pelo mesmo motivo, após verificação da  
votação requerida pelo Sr. Senador João 
Villasbôas. 

Deve ser, portanto, renovada a votação 
simbólica da art. 1º. 

Aprovado êste artigo, votar-se-ão os demais; 
rejeitado, o projeto ficará prejudicado. 

Em votação o art. 1º assim redigido: 
"Fica o Poder Executivo autorizado a 

providenciar, junto ao Banco do Brasil S.A. na forma 
desta lei, sôbre a assistência financeira às pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas nos municípios 
fluminenses de Campos, Itaperuna, Cambuci,  
Santo Antônio de Pádua e Miracema, atingidas  
pelos efeitos das inundações ve- 
 

rificadas nos mencionados municípios no mês de 
dezembro de 1957". 

O SR. PAULO FERNANDES (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores o projeto, cujo art. 1º V. Exa. submeteu à 
votação, promove a assistência às vítimas de 
inundações ocorridas recentemente em diversos 
municípios fluminenses. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
manifestou-se favoràvelmente à proposição; mas as 
outras Comissões às quais foi presente a matéria, 
opinaram contràriamente. Essa divergência de 
pareceres suscitou dúvidas no Plenário, por ocasião 
da matéria em discussão. 

Desejo pedir a atenção dos Senhores 
Senadores para uma circunstância: uma das normas 
mais combatidas do projeto, exatamente a que se 
contém no art. 3º, já foi objeto de emenda  
supressiva aprovada pelo Plenário. Desapareceu, 
portanto a controvérsia. 

Lembro aos nobres colegas que, após. 
entendimentos, ficara resolvido, na última sessão, que o 
projeto seria aprovado nos seus têrmos, excluído o art. 
3º, que havia, sido suprimido. Retornaria, então, às 
comissões técnicas, a fim de, num substitutivo; 
consubstanciar os pontos de vista aqui considerados. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O nobre 
Senador Lino de Mattos manifestou a mesma opinião 
de Vossa Excelência. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Muito 
obrigado a V. Exa. pelo esclarecimento. 

Não séria justo, Sr. Presidente, Senhores, 
Senadores, fulminasse o Senado, de plano, o 
projeto. Embora a divergência de opiniões, um ponto 
merece ser considerado: visa a amparar populações 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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atingidas, faz poucos meses, no Estado do Rio, por 
verdadeira calamidade. Seu retôrno às Comissões 
permitiria, já o disse, fôsse objeto de novos estudos 
e mesmo, formulado em outros têrmos. Voltaria, 
então, per ocasião da segunda discussão, em 
condições de merecer, estou certo, a aprovação de 
todos os Senhores Senadores, como de outras feitas 
se manifestaram em relação ao amparo a 
populações de outras Unidades federais. 

O povo fluminense, por intermédio de sua 
Bancada, faz caloroso e veemente apêlo aos 
Senhores Senadores no sentido de aprovarem o 
projeto como se apresenta, a fim de que os atingidos 
pelas enchentes não deixem de ser amparados. 

O SR. LINO DE. MATTOS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. PAULO. FERNANDES: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Em abono das 

palavras de V. Exa., lembraria, ainda uma vez, o 
auxílio concedido pelo Congresso Nacional a 
algumas cidades de meu Estado, 
reconhecidamente possuidoras de boa situação 
econômica e financeira. Guarujá, por exemplo, foi 
favorecida com um milhão de cruzeiros. Santos 
recebeu igualmente, ajuda dos cofres federais, na 
importância de vinte milhões de cruzeiros, para 
acudir a estragos sofridos por ocasião das 
inundações resultantes das trombas d'água 
caídas naquela cidade. Lembrei, também, no meu 
discurso de encaminhamento de votação, ontem, 
o caso de Pelotas, no Rio Grande do Sul, 
favorecida com a verba de quarenta milhões de 
cruzeiros. Nada mais razoável, portanto, que o 
Congresso Nacional encontre a fórmula que lhe 
permita atender às populações vítimas da mesma 
calamidade, das cidades do Estado do Rio. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço a 
Vossa Excelência. 

Acredito, nobre Senador Lino de Mattos, que 
as Comissões que irão estudar a matéria diminuirão 
a dúvida surgida com relação à interpretação do art. 
67 da Constituição, ponto que mereceu maiores 
debates pelas incertezas suscitadas a respeito da 
constitucionalidade do projeto. 

O apêlo que faço, repito, neste instante, em 
nome da Bancada fluminense, é no sentido de que 
os Senhores Senadores, sem embargo dos pontos 
de vista defendidos, aprovem a proposição, na sua 
primeira discussão e votação, permitindo, assim, sua 
volta às Comissões Técnicas para que redigida em 
outros têrmos mereça o apoio de todo o Senado. – 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o art. 1º 
do projeto. 

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

Foi rejeitado. 
O SR. PAULO FERNANDES (pela ordem): – 

Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação solicitada pelo nobre Senador 
Paulo Fernandes. 

Os Senhores Senadores que aprovam o art. 1º 
queiram levantar-se (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores 
que aprovaram o art. 1º e levantar-se os que votam 
contra. (Pausa). 

Votaram a favor do art. 1º, 10 Senhores 
Senadores, e contra, 21. Com o Presidente, 32, 
número regimental. O art. 1º foi rejeitado. Estão 
prejudicados os demais artigos do projeto. 

É o seguinte o projeto rejeitado. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 1 DE 1958 

 
Dispõe sôbre moratória e outras medidas de 

assistência às vítimas de inundações verificadas em 
diversos municípios fluminenses. 

 
O:Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

providenciar, junto ao Banco do Brasil S.A., na forma 
desta lei, sôbre a assistência financeira às pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas nos municípios 
fluminenses de Campos, Itaperuna, Cambuci, Santo 
Antônio de Pádua e Miracena, atingidas pelos efeitos 
das inundações verificadas nos mencionados 
municípios no mês de dezembro de 1957. 

Art. 2º A assistência financeira a que se refere 
o art. 1º compreenderá, sob a responsabilidade do 
Tesouro Nacional, reforma e aumento de 
empréstimos agrícolas, pecuários, industriais e 
comerciais efetuados, pelo, mesmo Banco até o dia 
4 de dezembro de 1957. 

Parágrafo único. A reforma e o aumento dos 
aludidos empréstimos obedecerá a prazos nunca 
inferiores a 3 anos e a amortizações compatíveis 
com a capacidade econômica do devedor. 

Art 3º Sem prejuízo do disposto nos arts. 1º e 
2º, fica suspensa pelo prazo de 3 anos a contar da 
data da publicação desta lei a exigibilidade das 
dívidas de qualquer natureza. ajuizadas ou não, 
inclusive fiscais, das pessoas físicas ou jurídicas, de 
que trata o art. primeiro. 

§ 1º Dentro de 30 dias da vigência desta lei, e 
sob pena de caducidade do direito aos benefícios 
nela assegurados, devedor interessada requererá a 
suspensão da execução. 

Caberá agravo de petição do despacho que 
conceder ou denegar a suspensão. 

§ 2º Aos executados é assegurado o direito de 
fazer as operações regidas pelos artigos 1º e 2º 

Art. 4º A Comissão Executiva de Assistência 
aos Cafeicultores (C.E.A.C.), fica autorizada a 
permutar ou substituir por cafés de tipo não inferior a 
7, os cafés molhados em virtude das referidas 
enchentes, armazenados nos municípios declarados, 
bem como a adotar outras providências no sentido 
de compensar equitativamente, de acôrdo com as 
finalidades desta lei, os prejuízos sofridos pelos 
proprietários dêsses cafés. 

Art. 5º Será organizada uma comissão 
composta de um representante do Banco do Brasil S. 
A., um do IBC e um da Secretaria de Agricultura do 
Estado do Rio de Janeiro, incumbida de verificar as 
condições previstas nos artigos 1º e 4º desta lei, que 
deverão ser satisfeitas pelos interessados. 

§ 1º Os Prefeitos dos municípios assolados 
poderão acompanhar diretamente ou mediante 
delegados, os trabalhos da mencionada comissão. 

§ 2º Quando se tratar de devedor já sujeito a 
cobrança judicial, essas condições serão apreciadas 
pelo Juiz da causa, com audiência da aludida 
comissão, se julgar conveniente. 

Art. 6º O Regulamento estabelecerá normas 
para a rápida tramitação e solução das providências 
administrativas e das operações bancárias de que 
cogita esta lei. 

Art. 7º Fica a Carteira de Redescontos do 
Banco do Brasil S. A. autorizada a conceder aos 
estabelecimentos bancários, o redesconto de títulos 
provenientes de dívidas reguladas por esta lei ou das 
respectivas reformas, qualquer que seja o prazo de 
vencimentos dessas dívidas. 
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Art: 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para 

declaração de voto): – Senhor Presidente, é 
com profunda decepção para mim que o Senado 
toma a deliberação de rejeitar o Projeto de Lei do 
Senado nº 1, de 1958. Nesta Casa, todos nós 
demos sempre a mais completa solidariedade às 
populações flageladas por inúndações e outras 
calamidades. Fizêmo-lo por unanimidade e sem 
debates. É certo que o Plenário, uma vez tendo 
aprovado a Emenda 1-C, admitiu 
constitucionalidade do projeto. 

Nesse caso, Sr. Presidente êsse núcleo de 
produtores, de proprietários, industriais e  
comerciantes do interior do Estado do Rio não 
teve, na hora de desgraça em seu favor o 
sensacionalismo da Imprensa e do Rádio; 
tampouco a atenção que era de se esperar dos 
Poderes Públicos; entretanto, sôbre êles caiu um 
dos maiores flagelos, atingindo-os 
nas.propriedades, nas fontes vitais de atividades, 
causando sofrimentos, prejuízos, ruínas; 
sacrificou o patrimônio e os meios de 
subsistência de uma coletividade laboriosa. 

O eritério que tem presidido as deliberações 
do Senado para proporcionar auxílios nos exemplos 
que aqui citei, auxílios por vêzes vultosos, deixou de 
ser seguido. 

Sr. Presidente, infelizmente, a casa 
cometeu, data venia, uma clamorosa injustiça, 
além de haver incidido numa grave incoerência. 
Nossa voz não pôde alçar-se suficientemente  
alto e autorizada para que os nobres  
colegas reservassem a meditação necessária ao 
assunto. Foram feitos em vão apelos e 
ponderações. 

O projeto era dos mais recomendáveis. Em vez 
de conceder indenização às vitimas, conforme nu- 
 

merosas proposições aqui aprovadas, limitava-se, a 
adotar providências no sentido de ser proporcionado, 
através do Banco do Brasil, financiamento às 
pessoas atingidas pelo flagelo. 

Outra providência que também preconizava se 
relacionava com os cafés, molhados. Essa medida 
seria nos moldes da providência que beneficiou os 
comerciantes de Santos, em situação idêntica. 

Não posso compreender tamanha disparidade, 
a de não atentarem, pela falta de ensejo dos nobres 
colegas, para os informes e depoimentos não só do 
autor do projeto como do nobre Senador Lino de 
Mattos, que estêve no próprio cenário da tragédia. 

Sr. Presidente, a Nação vive, trabalha e sofre, 
e se engrandece, também, nesses pequenos 
recantos de trabalho dos nossos municípios e não 
apenas no teatro agradável das grandes cidades. 
Para ali, portanto, devem voltar-se nossas vistas e 
nosso pensamento. 

Foi com o coração comovido que acompanhei 
e defendi a proposição. Fi-lo também com a mais 
viva consciência jurídica e a mais segura 
compreensão de que estava apelando para o 
Senado no sentido de que praticasse ato de justiça 
em favor de populações desamparadas. (Muito bem)  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (Para 
declaração de voto) (*): – Sr: Presidente, não faltei 
como não faltou o Partido Social Progressista à 
manifestação de solidariedade aos agricultores de 
Campos, Itaperuna, Cambuci, Santo Antônio de 
Pádua e Miracema, atingidos pelos efeitos das 
inundações, em dezembro de 1956. 

Defendi desta tribuna a constitucionalidade do 
projeto, de caráter meramente autorizativo. 

Como não ignora o Senado, Senado,  
a proposição determinava três pro- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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vidências que me pareceram de objetivo prático e, 
sobretudo, de acôrdo com preceitos que já 
estabelecemos e que a meu ver, deveriam ficar 
como precedentes para justificação da matéria. 

Com efeito, Sr. Presidente, o que se dá aos 
lavradores fluminenses é assistência financeira. 
Assegura-se-lhes uma moratória e, finalmente, 
permite-se a substituição ou a troca de cafés 
molhados. 

Temos, reiteradas vêzes, para o Paraná, 
Minas Gerais e Mato Grosso, concedido moratórias 
de caráter parcial, atendendo às populações vítimas 
de circunstâncias excepcionais, como decorrentes de 
tromba d'água. 

Agora, porém, defronta-se-nos o caso das 
inundações que prejudicaram florescentes 
municípios do Estado do Rio de Janeiro; e não se 
explica por que, salvo se aduzam razões mais 
convincentes, rejeitarmos o art. 1º do projeto, 
reprodução, em outras vêzes do aprovado, nesta 
Casa, quase unânimemente. 

Sr. Presidente, sendo eu filho do Nordeste, 
que tem, na. Constituição Federal, amparo 
assegurado nas suas calamidades, encontrando 
sempre dos Estados do Norte, do Centro, do Sul e 
do Oeste cooperação cívica que muito nos 
desvanece e orgulha, não poderia fugir ao imperativo 
de consciência que seria dar meu voto – e com 
satisfação o da minha Bancada – ao projeto que 
atende às necessidades e aos prejuízos das 
populações flageladas por uma tromba d'água, nos 
municípios referidos. 

Nada vi de excepcional na proposição. Achei-a 
até mesmo, modesta; e devo declarar que a aceitei 
em todos os seus propósitos, em tôdas as suas 
linhas, em tôdas as medidas alvitradas. 

Realmente, a moratória causou espécie a 
alguns; mas a mim, não! Eu a aceitava e aprovava, 
julgando-a necessária ao comércio e à 
 

lavoura fluminense que, assim, se desafogariam do 
estado de calamidade que lhes caiu sôbre a fortuna, 
o desenvolvimento e a propriedade. 

Sr. Presidente, se ao Govêrno se faculta, 
como se facultou, através das linhas do projeto, 
conceder assistência financeira aos agricultores 
atingidos pela inundação, compagina-se, 
portanto, nas mãos da Administração Federal,  
as medidas necessárias ou imprescindíveis  
à obtenção dos objetivos colimados. Converte-se, 
portanto, através da proposição, o Govêrno  
em autoridade competente para aceitar  
ou recusar. Desde que as hipóteses  
sejam esmiuçadas convenientemente,  
ninguém poderá recusar, e seria crime de  
lesa-pátria negar. Ao Govêrno assiste,  
com espírito de imparcialidade, atender  
àqueles que forem alcançados pelo efeito 
calamitoso. Filho, portanto, do Nordeste, dei,  
com grande júbilo, acompanhado pela minha 
Bancada, o nosso aplauso ao projeto. Mais uma 
vez, manifesto, como nordestino, meu 
reconhecimento a todos os parlamentares desta  
e da outra Câmara que jamais regatearam  
seu apoio, contribuindo para que as  
nossas necessidades e as nossas aflições  
sejam minoradas pela ação compreensiva  
dos homens. Se êsse pensamento existe  
nos outros, eu não poderia recusá-lo como  
fato de mim próprio; ao contrário, aqui estou para 
dizer, em nome do Partido Social Progressista, 
que a nossa Bancada votou unânimemente pelo 
auxílio que, através dêste projeto, se concede 
aos lavradores de alguns municípios fluminenses. 

Se quiséramos procurar testemunho para 
justificar nossa atitude, diríamos que o nosso colega 
Senador Lino de Mattos, percorrendo as regiões 
assoladas pelo efeito dessas enchentes, assistiu a 
cenas que lhe causaram grande abalo. 
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Assim, S. Exa. foi um dos grandes defensores da 
proposição. 

Além disso, tenho notícia de que, dentro de 
tôdas as correntes partidárias no Estado do Rio de 
Janeiro, e pertencentes a êsses municípios, 
moveram-se seus homens no sentido de ver 
aprovada essa providência, pois alguns dêles 
ficaram quase reduzidos à miséria. As lágrimas 
assomavam-lhes aos olhos, pela incompreensão que 
notavam da parte daqueles que mais deveriam 
assisti-los nessa tremenda e dolorosa contingência. 

Sr. Presidente, quero que conste dos Anais 
desta Casa, que votei pelo projeto no seu tríplice 
aspecto; concedia-lhes o auxílio financeiro, a 
moratória solicitada, concedia-lhes, outrossim, 
fizessem a substituição dos cafés molhados, 
conforme preceitua o art. 4º do projeto. (Muito bem). 

O SR. PAULO FERNANDES (*) (para 
declaração de voto): – Senhor Presidente, Srs. 
Senadores. Desejo, preliminarmente, em nome da 
Bancada Fluminense nesta Casa, agradecer aos nobres 
colegas que deram seu voto favorável ao Projeto de Lei 
do Senado, nº 1, de 1958; e muito particularmente 
àqueles que, compreendendo meu apêlo, e não 
obstante discordarem dos têrmos da proposição, a ela 
deram aprovação, para que o Estado do Rio não 
perdesse a oportunidade, através do reexame da 
matéria pelas comissões técnicas, de trazê-lo a 
Plenário, em segunda discussão e em condições de 
merecer o apoio de todos os Senhores Senadores. 

O SR. MEM DE SÁ: – É a posição em que me 
coloquei. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

Desejaria ainda, Sr. Presidente,  
valendo-me da oportunidade desta 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

declaração de voto, levantar Questão de Ordem a 
respeito do encaminhamento da votação dêsse 
mesmo projeto. 

É que, embora rejeitado como foi, o art. 1º, 
deveria, a meu ver, prosseguir a votação quanto aos 
mais artigos. 

Na realidade, se o referido artigo 1º,  
que envolvia dúvida em tôrno da aplicação do  
art. 67, da Constituição, foi recusado pelo  
Plenário – embora o projeto houvesse merecido 
parecer favorável da Comissão de Constituição  
e Justiça – os dispositivos restantes, sem 
vinculação alguma com êle e que versam matéria 
diferente, não deveriam ser considerados também 
rejeitados. 

Nesta declaração de voto, portanto, Sr. 
Presidente, levanto Questão de Ordem, se ainda é 
oportuno fazê-lo. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Resolvendo a 
Questão de Ordem levantada pelo nobre  
Senador Paulo Fernandes, devo esclarecer  
o seguinte: ao anunciar o esquema da votação,  
dei conhecimento à Casa de que, rejeitado o  
artigo 1º, ipso-fato ficaria rejeitado o projeto  
inteiro. 

Na hora, não houve qualquer reclamação.  
Não sou, entretanto, daqueles que não aceitam  
uma observação a qualquer momento; pelo  
contrário, atenderei sempre com muito prazer  
os nobres colegas; por isso, vou dar mais  
um esclarecimento ao ilustre representante 
fluminense. 

O artigo 1º do projeto está assim redigido: 
"Fica o Poder Executivo autorizado a 

providenciar, junto ao Banco do Brasil S.A., na  
forma desta lei, sôbre a assistência financeira  
às pessoas físicas e jurídicas domiciliadas  
nos municípios fluminenses de Campos,  
Itaperuna, Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Mi- 
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racema, atingidas pelos efeitos das inundações 
verificadas nos mencionados municípios no mês de 
dezembro de 1957". 

Rejeitada a fixação de quais municípios seriam 
beneficiados, ficou todo o projeto sem objetivo e, 
portanto, inoperantes os mais artigos. Tem sido 
sempre essa a orientação da Mesa, salvo melhor 
juízo do Plenário. (Pausa). 

O projeto será arquivado. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 268, de 1957, que autoriza a União a constituir 
uma sociedade por ações, que se denominará 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, com fôro 
e sede na cidade do mesmo nome, no Estado do 
Mato Grosso; (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 170, de 1958, do Sr. Filinto Müller e 
outros Srs. Senadores, aprovada na Sessão 
Extraordinária de 21 do mês em curso), dependendo 
de pareceres das Comissões de: Constituição e 
Justiça; Economia; Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas; e Finanças. 

 
Sôbre a mesa requerimento, que vai ser lido 

pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 192, DE 1958 

 
Sôbre o Projeto de Lei da Câmara, nº 268, de 

1957, requeiro seja ouvido o Ministério da Viação e 
Obras Públicas. 

Sala das Sessões, em 23-5-58 – Coimbra 
Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da aprovação 
do requerimento, vai-se proceder à diligência 
requerida. O projeto é retirado da Ordem do Dia. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 13, de 1958, que transforma em 
estabelecimento federal de ensino superior a 
Escola de Química da Universidade do Paraná; 
federaliza a Faculdade de Ciências Econômicas 
do Ceará e a Faculdade de Medicina de Alagoas; 
cria a Escola de Química da Universidade da 
Bahia, a Faculdade de Odontologia e o Instituto 
de Pesquisas Bioquímicas e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos 
do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 169, de 1958, do Sr. 
Daniel Krieger e outros Senhores Senadores, 
aprovado na Sessão Extraordinária de 21 do mês 
em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões de: Constituição e Justiça; Educação 
e Cultura; e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 193, DE 1958 

 
De acôrdo com o art. 156, §10, requeiro  

seja ouvido o Departamento Administrativo do 
Serviço Público, sôbre o quadro do pessoal 
constante do Projeto de Lei da Câmara, nº 13, de 
1958. 

Sala das Sessões, em 23-5-58. – Coimbra 
Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, vai-se proceder à diligência 
requerida. O projeto é retirado da Ordem do Dia. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 178, de 1958, do Sr. Lino  
de Mattos e outros Srs. Senadores,  
solicitando urgência nos têrmos 
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do art. 156, parágrafo 3º do Regimento Interno,  
para o Projeto de Lei da Câmara número 33, de 
1957, que altera os Quadros da Secretaria e dos 
Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto figurará na 
segunda sessão ordinária após esta. 

Votação, em discussão única, da emenda  
da Câmara dos Deputados ao Projeto de  
Lei do Senado nº 4, de 1957, que denomina  
Escola Técnica Coriolano de Medeiros a Escola 
Industrial de João Pessoa, tendo Pareceres,  
sob ns. 132 e 133, de 1958, das Comissões  
de Constituição e Justiça, favorável, com a  
emenda de redação que oferece; e de Educação  
e Cultura, favorável ao projeto e à emenda  
de redação da Comissão de Constituição e  
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Relator  
da Comissão de Constituição e Justiça, 
pronunciando-se favoràvelmente à emenda da 
Câmara, fê-lo com a seguinte observação: 

"Ao opinar pela aprovação da emenda 
adotada pela Câmara dos Deputados, devo  
chamar a atenção da Casa para o desencontro 
flagrante entre o corpo da proposição e a ementa 
que lhe foi assinada. Proponho que, em  
Redação Final, a ementa prevaleça nos seguintes 
têrmos: 

Denomina Escola Industrial Coriolano de 
Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa, no 
Estado da Paraíba". 

A Comissão, assinando sem restrições o 
parecer, concordou com a proposta do Relator. 

Favorável foi também o pronun- 
 

ciamento da Comissão de Educação e Cultura. 
A Mesa, tendo em vista o disposto no art. 69, 

da Constituição, entende não caber, na fase da 
tramitação em que a matéria se acha a apresentação 
de emendas no Senado. 

Diz aquêle dispositivo constitucional: 
"Se o projeto de uma Câmara fôr emendado 

na outra, volverá à primeira para que se pronuncie 
acêrca de modificações, aprovando-a ou não". 

É o caso. O projeto, originário do Senado, foi à 
Câmara para revisão e dali voltou com emenda. 

Cabe à Casa iniciadora aprovar ou não a emenda 
da revisora e nunca adicionar-lhe outra emenda. 

A matéria, embora aparentemente destituída 
de relevância, tem-na, entretanto, pelo que possa 
representar como precedente. 

No final da sessão legislativa do ano passado 
a Mesa teve oportunidade de manifestar, em 
Plenário, a sua discordância do que segundo 
constava, se havia feito na Câmara, ao se votarem 
emendas do Senado ao projeto de lei orçamentárias. 
Emendas do Senado haviam, segundo se afirmara, 
sido subemendadas na Casa iniciadora, o que, no 
entender da Mesa do Senado, constituía violação do 
artigo 69 da Constituição. 

Dir-se-á que, no caso presente, se trata de 
ajustar a ementa do projeto ao que a Câmara 
propõe. Teria havido omissão da Casa revisora, 
deixando de formular proposta nesse sentido. 

Cumpre, entretanto, lembrar que, se a  
emenda da Câmara fôr aprovada, terá que  
ser incorporada ao texto do projeto, tornando-se, 
então, necessário que a Comissão de Redação  
o redija em definitivo para ser enviado à  
sanção presidencial. Nessa ocasião, daquêle órgão 
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técnico, dentro das suas atribuições regimentais e de 
acôrdo com a técnica legislativa, fará o ajuntamento 
da ementa às alterações sofridas pelo projeto. A 
Redação Final virá depois a Plenário para discussão 
e votação. 

É assim que se tem procedido em casos 
dessa natureza. 

À vista disso, a Mesa deixará de submeter ao 
voto do Plenário a emenda de redação proposta pela 
Comissão de Constituição e Justiça e a 
encaminhará, como sugestão, à Comissão de 
Redação. 

Dessa forma se terá resguardado o aspecto 
formal da questão, evitando-se a abertura de 
precendentes cujas conseqüências seriam 
imprevisíveis. 

Em votação a emenda da Câmara. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
Vai à Comissão de Redação. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 4, DE 1957 
 

(Nº 2.668-B-1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Denomina Escola Técnica Coriolano de 

Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa. 
 
Dê-se ao art. 1º, do projeto a seguinte redação: 
"Art. 1º Passa a denominar-se Escola 

Industrial Coriolano de Medeiros a Escola Industrial 
de João Pessoa, na Capital do Estado da Paraíba". 

Votação, em discussão única, do  
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1957, 
originário da Câmara dos Deputados, que 
 

determina o registro do contrato celebrado  
entre o Ministério da Agricultura e José Ferreira 
Batista e sua mulher, para financiamento  
de obras destinadas à irrigação de terras de  
sua propriedade, situadas no Município de  
Glória, no Estado da Bahia, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 130 e 131, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 21, DE 1957 
 

(Nº 124-A-1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Determina o registro do contrato celebrado 

entre o Ministério da Agricultura e José Ferreira 
Batista e sua mulher. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É determinado o registro, pelo 

Tribunal de Contas, do têrmo de contrato, de  
24 de dezembro de 1954, e aditivo de 1 de 
setembro de 1955, celebrado entre o Ministério 
da Agricultura e José Ferreira Batista e  
sua mulher, para financiamento de obras 
destinadas à irrigação de terras de sua 
propriedade, situadas no Município de Glória, no 
Estado da Bahia. 

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

Votação, em primeira discussão, do Projeto  
de Lei do Senado nº 47, de 1956, que alte- 
 

 



– 775 – 
 

ra as Leis ns. 1.316, de 20-1-51 (Código de 
Vencimentos e Vantagens dos Militares), 2.283 de 
20-8-54 e 2.710, de 19-1-56, tendo Pareceres sob 
ns. 114 a 116 de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça pela constitucionalidade. 
Segurança Nacional e de Finanças, pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE: – A votação será feita 
artigo por artigo. 

Em votação o artigo 1º. 
O SR. PAULO FERNANDES (para 

encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
solicitei a palavra para declarar que votarei a favor 
do Projeto de Lei nº 47, de iniciativa do Senado. 

Desejo no momento solicitar a atenção dos 
nobres Srs. Senadores para a maneira diferente pela 
qual é tratada a proposição que se vota e aquêle que 
beneficiava populações assoladas por enchentes, 
em meu Estado, há pouco rejeitada. Ambos 
envolvem matéria financeira e tiveram início nesta 
Casa. O art. 67, parágrafo 2º, da Constituição 
determina que ao Senado não é permitida a iniciativa 
em matéria de ordem financeira; não obstante a 
Comissão de Constituição e Justiça opinou 
favoràvelmente aos dois projetos. 

O projeto terá meu voto, como teve o outro, e 
acredito terá também o da Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Embora esteja V. 
Exa. falando para encaminhar a votação, desejo 
declarar que estou de pleno acôrdo com os 
argumentos que apresenta. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Muito grato a 
V. Exa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de 

Constituição e Justiça manifestou-se pela 
constitucionalidade em ambos os projetos. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

As Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças concluíram pela rejeição. 

Em votação o art. 1º do Projeto. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (para 

encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente,  
não encaminho, pròpriamente a votação do  
Projeto. Desejo, apenas, prestar à Casa um 
esclarecimento. 

O Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares já entrou em execução. Ocorre, no entanto, 
que, quando da votação da matéria, os cálculos dos 
órgãos competentes se basearam na vigência da lei 
em determinada época. 

Meu particular amigo, Senador Francisco 
Gallotti, autor do Projeto de Lei do Senado  
nº 47, de 1956, agora em votação, desejava  
entrasse aquêle Código em execução seis  
meses antes de sua aprovação. O fato, todavia, 
acarretaria uma série enorme de despesas aos 
cofres públicos e quebraria compromissos 
anteriormente assumidos. 

Essas razões – ouvidos os órgãos técnicos – 
levaram a Comissão de Segurança Nacional a opinar 
pelo arquivamento da proposição, por considerar 
ultrapassada a matéria nela contida. 

Não nos parece justo vote o Senado projeto 
com efeito retroativo, mandando pagar vencimentos 
correspondentes aos seis meses anteriores à 
vigência de determinada lei. Êsse o motivo por que 
trabalhei, naquela Comissão, pelo arquivamento da 
proposição em debate. Seu autor, o ex-Senador 
Francisco Gallotti, concordou em que a Comissão de 
Segurança Nacional agira acertadamente. O atraso 
não prejudica ninguém. O adiantamento sim, 
sobrecarregaria os cofres públicos, sem qualquer 
vantagem. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Embora V. Ex.ª 

esteja encaminhando a votação permito-me 
reproduzir o aparte que há pouco dei ao nobre 
Senador Paulo Fernandes. Além dêsse aspecto, há o 
constitucional, focalizado pelo ilustre representante 
fluminense. Trata-se de matéria tìpicamente 
financeira; e a iniciativa não poderia partir do 
Senado. Os pareceres das Comissões técnicas 
foram pela rejeição, quanto ao mérito. A meu ver, no 
entanto, caberia também não conhecer do projeto, 
por inconstitucional. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Agradecido a 
V. Exa. pelo aparte. 

Sr. Presidente, desejava esclarecer à Casa e 
mostrar que a Comissão de Segurança Nacional agiu 
com muito critério, estudou cuidadosamente o 
assunto e teve a preocupação de ouvir todos os 
órgãos técnicos do Senado. Eis por que peço seja 
rejeitado o projeto. (Muito bem). 

O SR. ATTÍLLIO VIVACQUA (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr Presidente, Relator 
do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, 
desejo mais uma vez assinalar que aquêle órgão 
técnico, agindo como o fêz, interpretou, adequada e 
construtivamente, o art. 67, § 2º, da Constituição, o 
que ressalva a competência exclusiva do Chefe do 
Executivo para alterar vencimentos, em serviços 
existentes. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
considerando que as vantagens em aprêço não tinha 
caráter nìtidamente de vencimentos e zelando pelas 
prerrogativas do Senado, unânimemente adotou as 
conclusões do Relator, no sentido da 
constitucionalidade do projeto. 

Êle envolve; despesa, como disse o Senador 
Paulo Fernandes, e como também assinalou o 
Senador Caiado de Castro. Apesar disso, 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Sr. Presidente a Comissão de Constituição e 
Justiça, dentro daquela interpretação – hoje aqui não 
acolhida – se manifestou favoràvelmente ao projeto. 
Ela o fêz muito bem. 

Confirmo meu ponto de vista, de acôrdo com a 
orientação predominante na Comissão de 
Constituição e Justiça. Desta feita, nesse 
entendimento, foi talvez ampliado. 

Sr. Presidente, o projeto envolve matéria 
financeira, como matéria acessória da proposição, 
conforme a jurisprudência parlamentar, que 
deveríamos consolidar, em benefício das 
prerrogativas desta Casa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o  
art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 47, de  
1956. 

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

Está rejeitado. Fica prejudicado o art. 2º. 
O projeto será arquivado. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 47 DE 1956 
 

Altera as Leis ns. 1.316, de 20 de janeiro de 
1954, 2.823 de 9 de agôsto de 1954 e 2.710 de 19 
de janeiro de 1956. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Altera-se para 12 (doze) o prazo  

de dezoito (18) meses estabelecido pelo artigo  
2º da Lei nº 2.710, de 19 de janeiro de 1956, 
passando os militares a perceberem as vantagens  
de que tratam as Leis ns. 1.316, de 20 de janeiro  
de 1951 e 2.283, de 9 de agôsto de 1954,  
de conformidade com a tabela de vencimentos 
referida pelo artigo 1º da citada Lei nº 2.710,  
de 19 de janeiro de 1956, a partir de 1º de janeiro  
de 1957. 
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Parágrafo único. Excetuam-se do presente 

artigo, os militares incapacitados para os quais  
haja legislação expressa, atualizando a percepção 
das vantagens de que trata o artigo 2º da Lei nº 
2.710, de 19 de janeiro de 1956, de conformidade 
com o artigo 1º da citada lei, a partir de 1º de janeiro 
de 1956. 

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

Votação em 1ª discussão do Projeto de Lei do 
Senado número 12, de 1957, que dispõe sôbre o 
registro de diplomas expedidos por estabelecimentos 
de Ensino Superior, tendo Pareceres, sob ns. 134 e 
135, de 1958 das Comissões de Constituição e 
Justiça, favorável com emenda que oferece; e de 
Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

A votação começará pela emenda substitutiva 
da Comissão de Constituição e Justiça, com  
parecer favorável da Comissão de Educação e 
Cultura. 

O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura da 
emenda. 

É lida a seguinte: 
 

EMENDA 
 

"Art. 1º Os diplomas expedidos por 
estabelecimentos de ensino superior, ao tempo sob 
inspeção preliminar, serão admitidos a registro na 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação, no caso de ter sido o estabelecimento 
reconhecido e logrado oficialização. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário". 

O SR. PRESIDENTE: – A votação da emenda 
será artigo por artigo. 

Em votação o art. 1º. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em votação o art. 2º. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Está prejudicado o projeto. A matéria vai à 

Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto que fica prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 12, DE 1957 

 
Dispõe sôbre o registro de diplomas expedidos 

por estabelecimentos de Ensino Superior. 
 
Art. 1º Os diplomas expedidos por 

estabelecimentos de Ensino Superior, ao tempo sob 
inspeção preliminar, serão admitidos a registro na 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação. 

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

Votação, em 2ª discussão, do Projeto de  
Lei do Senado, número 8, de 1958, que altera  
a redação da Lei nº 3.346, de 17 de dezembro  
de 1957 (aprovado em primeira discussão na  
sessão anterior e incluído em Ordem do Dia  
em virtude de dispensa de interstício, concedida  
na mesma sessão, a requerimento do Sr.  
Senador Daniel Krieger), tendo Pareceres Fa- 
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varáveis (ns. 154 e 155, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 8, DE 1958 

 
Altera a redação da Lei número 3.346, de 17 

de dezembro de 1957. 
 
Art. 1º Passa a ser assim redigida a parte final 

do nº 7 acrescido ao art. 9º do Decreto-lei número 
6.259, de 10 de fevereiro de 1944, pela Lei nº 3.346, 
de 17 de dezembro de 1957: 

"e distribuição de prêmios e comissões, com 
as demais despesas, até Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros)." 

Art. 2º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor à data de 
sua publicação. 

Votação, em 1ª discussão, do Projeto de Lei 
do Senado nº 77, de 1954, que retifica disposições 
do Código Civil, tendo Parecer Contrário, sob 
número 77, de 1958, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o artigo 1º. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Rejeitado. 
Fica prejudicado o art. 2º. 
A matéria será arquivada. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 77, DE 1954 
 
Retifica disposições do Código Civil. 
 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1º São assim retificadas as seguintes 

disposições do Código Civil: 
Art. 40. O prêso, ou o desterrado tem o 

domicílio no lugar onde cumpre a sentença ou o 
destêrro (artigo 209, III, da Constituição de 1946). 

Art. 92. Co-existem o ato jurídico 
originàriamente doloso e a sua anulabilidade. 

Art. 152. As nulidades do art. 147 não se 
pronunciam de ofício e o ato respectivo produz efeito 
até serem decretadas por sentença. 

Art. 185. Para o casamento de menor de vinte 
e um anos, sendo filho legítimo, é mister o 
consentimento de ambos os pais. 

Art. 186. Discordando êles entre si, 
prevalecerá a vontade paterna, ou sendo separado o 
casal por desquite, ou anulação do casamento, a 
vontade do cônjuge com quem estiver o filho. 

Art. 212. A anulação do casamento contraído 
com infração do nº XI do art. 183 só poderá ser 
requerida pelas pessoas que tinham o direito de 
consentir e não assentiram no ato. 

Art. 258, parágrafo único: – I – Das pessoas 
que o celebrarem com infração do estatuído no art. 
183, ns. XI a XVI (art. 226). 

Art. 336. A adoção estabelece parentesco 
meramente civil apenas entre o adotante e o adotado 
(artigo 376)". 
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Art. 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Votação, em 1ª discussão do Projeto de Lei do 

Senado, número 50 de 1956, que regula a relação de 
direito entre as firmas comerciais e industriais e  
seus representantes, e dá outras providências,  
tendo Pareceres sob ns. 99 a 102, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; de Economia, de Legislação 
Social e de Finanças, contrários. 

O SR. PRESIDENTE: – Também êste projeto 
teve a discussão encerrada na sessão anterior. 

A votação será artigo por artigo. Rejeitado o 
art. 1º, ficarão prejudicados os outros. 

Em votação o art. 1º. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
Está prejudicado o projeto. Será arquivado. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 50, DE 1956 
 

Regula a relação de direito entre as firmas 
comerciais e industriais e seus representantes, e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º Os empregados representantes de 

firmas comerciais ou industriais, que exercem suas 
atividades em praças predeterminadas e estáveis, 
viajem ou não, terão seus direitos, obrigações e 
vantagens regulados pela legislação trabalhista em 
vigor. 

Art. 2º Os empregados  
representantes comerciais ou industriais 
 

de que trata o art. 1º serão, a partir da publicação da 
presente lei, segurados obrigatórios do Instituto de 
Previdência que enquadra o ramo comercial ou 
industrial a que pertencerem. 

Art. 3º A presente lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria de 
Ordem do Dia, passa-se à apreciação do 
requerimento formulado pelo nobre Senador Filinto 
Müller, lido na hora do Expediente, para designação 
de uma comissão de três Senadores que visitará em 
nome da Casa, o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, que se encontra enfêrmo. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em face da deliberação do Senado, designo 

para a comissão referida os nobres Senadores 
Gilberto Marinho, Argemiro de Figueiredo e 
Fernandes Távora. 

Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, orador inscrito para depois da Ordem do 
Dia. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
o povo e o Govêrno espírito-santense prestam hoje, 
à memória do ilustre capixaba e grande estadista, Dr. 
Jerônimo Monteiro, consagradoras homenagens, 
com que celebra, com a alta significação de um 
acontecimento histórico, o transcurso da data do 
início do seu quadriênio governamental, decorrido de  
23 de maio de 1908 a 23 de maio de 1912, sob o 
lema que êle inspirou e seguiu: "Trabalha e confia". 

A vida de Jerônimo Monteiro foi marcada pela 
vocação política, brilhantemente exponenciada, desde 
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sua mocidade, no cenário nacional, nos postos que 
exerceu, de Deputado Estadual, de Deputado 
Federal em duas legislaturas, de Presidente do 
Estado e de Senador. 

A morte o colheu diplomado Deputado à 
Constituinte de 1934, para a qual, em virtude de um 
movimento de opinião pública do Espírito Santo, fôra 
eleito por uma votação triunfal. 

Ao assumir a Presidência do Espírito Santo 
aos 38 anos de idade, após quatro anos de 
afastamento da vida pública, trazia amadurecida a 
concepção de um grande e avançado plano de 
Govêrno, e que iria desafiar o ceticismo e a 
descrença da época. Era a antevisão do destino 
industrial de nosso Estado e de seu papel econômico 
e cultural. 

Animava-o o amor à terra e a confiança no seu 
futuro. Soube, bem cedo, vê-la e compreendê-la 
como miniatura geopolítica do Brasil, com a clara e 
segura percepção de seus recursos humanos, de 
suas possibilidades materiais e de outros fatôres de 
progresso, tais como a operosidade do patriotismo 
de sua população, a fertilidade de seu solo,  
suas riquezas minerais e florestais, seu potencial 
hidráulico e além disso, o privilégio de uma posição 
geográfica, que assegura ao Espírito Santo  
as melhores condições para a criação de parques 
fabris e o intercâmbio marítimo e comercial, interno  
e externo. O seu arrojado programa de 
empreendimentos industriais, dir-se-ia inspirado 
numa concepção de economia estatal. Mas, na 
verdade, o que êle objetivava era a vital 
transformação da estrutura agrária do Estado no 
sentido de sua rápida industrialização, dificultada ou 
impossibilitada no País, pela deficiência da iniciativa 
e do capital privado. E além do mais, carecia a  
União de meios técnicos e financeiros, e também  
de determinados poderes constitucionais pa- 
 

ra uma assistência nesse setor, às unidades 
federativas. 

Jerônimo Monteiro, surpreendendo os 
descrentes e os tímidos inaugurou, no Estado, uma 
audaciosa senão revolucionária política econômica, 
planejada e objetiva. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Pediria a  

V. Ex.ª que incluísse na oração brilhante, como 
sempre, que vem proferindo, em honra do grande 
brasileiro que foi Jerônimo Monteiro, o apoio  
da Maioria desta Casa, na certeza de que o Senado 
da República, através da autorizada palavra de  
V. Ex.ª está homenageando um dos espírito 
santenses que, em todos os tempos, mais 
granjearam admiração no cenário político da vida da 
Nação. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – É com 
satisfação que registro o aparte do eminente colega, 
reverenciando, dignamente, em nome do Partido 
Social Democrático, a memória do meu ilustre 
conterrâneo. 

Sr. Presidente era, então angustiosa, como a 
de outros Estados, a nossa situação financeira, que 
seus acessores vinham enfrentando, desde a 
proclamação da República. 

Sofríamos diretamente o reflexo da baixa  
do preço do café, produto, que, em 1908 
proporcionava cêrca de 80 por cento da exígua 
receita estadual de Cr$ 2.400.000,00 o que tornava 
temerárias as grandiosas iniciativas de Jerônimo 
Monteiro. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com todo o 
prazer. 
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O SR. LIMA GUIMARÃES: – O Partido 
Trabalhista Brasileiro associa-se às homenagens 
justas que V. Ex.ª presta à memória do grande 
espírito-santense Jerônimo Monteiro, uma das mais 
legítimas expressões da política nacional. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço 
também a expressiva solidariedade dada às minhas 
palavras pelo ilustre Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, Senador Lima Guimarães. 

Sr. Presidente, foram construídas nesse 
dinâmico Govêrno, por conta do Estado, as Centrais 
Elétricas de Jucu e Fruteira, que se tornaram fatôres 
decisivos da vida do Estado; as fábricas de cimento, 
de papel e de tecidos, de óleos e de ladrilhos de 
Cachoeiro de Itapemirim; serrarias para o 
aproveitamento das abundantes e ricas madeiras 
capixabas; a usina de açúcar de Paineiras, 
considerada, ao tempo, a mais aperfeiçoada do 
Brasil. Era um vasto plano orgânico de valorização 
econômica regional, baseado no sistema energético 
constituído por aquelas centrais elétricas. Promoveu 
em moldes técnicos o fomento agropecuário, 
fundando fazendas modêlo, introduzindo 
experiências do plantio do cacau. A êle se deve a 
modernização de Vitória, seu saneamento e 
embelezamento. Dotou-a de serviços de água e 
esgotos, luz e bondes elétricos. Transformou 
pântanos em belos jardins. A nossa histórica e 
formosa capital, remodelada passou, assim, não só a 
destacar-se com novos atrativos e novo prestígio no 
mapa do Brasil, mas, também, a sobressair na 
importância de seu papel portuário, comercial e 
industrial. 

Um outro culminante capítulo de sua 
administração, que, também, lhe perpetua o nome, é 
o da reforma do ensino, uma das mais adiantadas da 
época, confiada ao ilustre educador paulista, Gomes 
 

 

Cardim. Criou os principais estabelecimentos 
destinados a atender a essa reforma, inclusive 
escolas de música, de Belas Artes e modelagem, e 
ampliou notavelmente o sistema de educação 
primária do Estado. 

No campo da assistência social, a sua 
administração se acha indelèvelmente assinalada 
pela criação da Caixa Jerônimo Monteiro, destinada 
a proporcionar benefício de montepio ao funcionário 
público estadual. 

Foi um intransigente defensor dos direitos do 
Espírito Santo no dissídio sôbre seus limites com o 
Estado de Minas, o que é atestado por sua atuação, 
na elaboração dos convênios interestaduais de 18 de 
agôsto de 1908 e de 15 de dezembro de 1911, este 
último estabelecendo a solução arbitral. 

Êsse maravilhoso conjunto de obras e 
serviços, realizado no comêço dêste século, num 
quadriênio de parcas arrecadações, constituiu, na 
realidade, o fundamento amplo e definitivo do 
progresso do Espírito Santo. Nosso Estado não 
escapava, então, às acêsas lutas e competições 
partidárias que agitavam e dividiam o País. Sómente 
a posteridade poderia colocar-se acima dos 
inevitáveis erros e paixões do homem público, e 
proferir o julgamento sereno sôbre sua obra. 

Na apreciação de sua personalidade e de sua 
administração, cabe salientar quanto êle prezava e 
estimulava as equipas de estudos e de trabalho, e, 
particularmente, os valores novos. Foram seus 
admiráveis colaboradores entre outros, os saudosos 
Ubaldo Ramalhete, Dr. Deocleciano de Oliveira e o 
Dr. Carlos Xavier Paes Barreto, Dr. João Bernardino 
Alves Júnior, Dr. Ceciliano Abel de Almeida, seus 
secretários de Govêrno. 

Devemos render o preito da nossa veneração 
à sua extremosa espôsa, a excelsa dama que foi sua 
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devotadíssima companheira de ideais e de labôres e 
de sacrifícios, e cuja imensa saudade se mescla em 
seu coração, com as emoções cívicas desta data 
comemorativa. 

Com justo orgulho, testemunham hoje, a 
consagração do, mérito paterno, seus dignos, filhos, 
entre os quais figuram o egrégio Professor Dr. 
Jerônimo Monteiro Filho, que iluminou esta Casa 
com seu saber e seu patriotismo, os Drs. Darcy 
Souza Monteiro, e Cícero Bastos Monteiro, 
expoentes da cultura e da profissão médica. 

Sr. Presidente, as comemorações que hoje se 
realizam em meu Estado, coincidem com a 
celebração do dia do povoamento do solo espírito-
santense. Naquele auspicioso domingo, no Espírito 
Santo, de 23 de maio de 1535, aportava à Capitania 
selvagem e inconquistada a esquadra de seu 
donatário, o famoso fidalgo Vasco Fernandes 
Coutinho. As evocações do passado longínquo e da 
epopéia dos pioneiros confundem-se com as 
grandiosas homenagens cívicas, que com o sentido 
de um julgamento histórico, recordam às novas 
gerações a obra monumental e vanguardeira do 
Jerônimo Monteiro, a serviço de seu Estado e do 
Brasil. (Muito bem; muito bem). 

Editorial que se republica nos têrmos do 
Requerimento nº 197, do Sr. Nelson Firmo, aprovado 
na sessão de 28-5-958. 

Sem vaias, nem pedradas, mas também sem 
chapéu na mão, deve o Brasil lançar as bases de um 
novo diálogo com os EE. UU. 

Foi de ânimo deliberado que deixamos passar 
dias, após a tormentosa viagem do Vice-Presidente 
Richard Nixon à América Latina, para entrarmos no 
exame dêsses acontecimentos de tão extraordinária 
gravidade e extensão. Seria fácil estabelecer a 
imediata relação que existe entre êles e as 
 

 

sucessivas advertências que em "última Hora" 
temos feito quanto aos erros da política do 
Departamento de Estado. Mas acima disso, 
importava permitir que houvesse a pausa e outras 
vozes, inclusive nos Estados Unidos, se viessem 
juntar à nossa no reconhecimento da evidência 
dos fatos. Podemos, assim, trazer a nossa 
contribuição com o apoio de conclusões já 
amadurecidas, que vêm reforçar e confirmar o que 
tem sido uma constante na orientação de "última 
Hora", desde os seus primeiros dias isto é, a 
busca de uma fórmula para o melhor entendimento 
entre o Brasil e os Estados Unidos – ou, como 
temos dito, o restabelecimento das boas relações 
entre os dois países – levando em conta a 
situação no mundo após a Segunda Guerra 
Mundial e, particularmente, a realidade do 
panorama de nosso Hemisfério. 

Dos deploráveis incidentes que pontilharam a 
excursão latino-americana de Nixon, resultou, ao 
menos, um ensinamento pelo qual nós podemos 
rejubilar. Já não estamos sós – na grande imprensa 
brasileira – na sustentação de certas verdades 
elementares sôbre as relações Brasil EE.UU. Ante o 
impacto dos acontecimentos, houve mudanças 
sensíveis: até mesmo nos círculos mais 
conservadores ou nos porta-vozes mais 
incondicionais da submissão entreguista aos Estados 
Unidos, verificaram-se lampejos de lucidez na 
apreciação dos resultados da viagem de Nixon. Haja 
vista o pronunciamento ainda ontem feito num 
matutino carioca pelo Sr. Brasílio Machado Neto, 
presidente da Confederação Nacional do Comércio 
que, em relação às manifestações anti-Nixon assim 
dizia: "Consideramo-las deploráveis pelo aspecto da 
educação e da cultura política. Elas poderão, 
entretanto – como todo mal – trazer o benefício de, 
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através do Vice-Presidente vaiado, chamar de fato a 
atenção dos dirigentes republicanos dos Estados 
Unidos para os erros de sua política em relação à 
América Latina, em contraste com a política da boa-
vizinhança de Roosevelt". E ninguém ignora a atuação 
ostensivamente entreguista que aquêle líder comercial 
vinha tendo até ontem, seja na sua tribuna da 
Câmara, seja à frente da organização que preside! 

Note-se que precisamente êsses setores, por 
ignorância, interêsse ou simples má-fé, haviam feito 
o máximo para prejudicar o futuro das boas relações 
com os Estados Unidos, quando apresentavam com 
côres róseas o estado atual dessas relações ou 
punham sob suspeita tudo o que fôsse crítica às 
posições norte-americanas. 

Ao lado disso, os serviços diplomáticos dos 
Estados Unidos contribuíam também para transmitir 
uma imagem deformada da realidade. Em 
conseqüência, fazia-se cair sem cerimônia a pecha de 
comunista sôbre os que ousassem proclamar uma 
análise realista dos problemas, tal como já acontecera 
em outras situações, nas vésperas da guerra quando 
a bandeira do pan-americanismo era considerada 
como uma bandeira de subversão ou durante a 
ditadura – quando defender a "Boa-Vizinhança" de 
Roosevelt custava, além da pecha, a prisão. 

A êsse propósito convém mencionar como 
expressão da cegueira e estupidez da diplomacia do 
Departamento de Estado as dificuldades que pouco 
antes de sua morte, em 1947, encontrara o saudoso 
líder da indústria nacional, Sr. Roberto Simonsen, para 
seguir aos Estados Unidos, onde pretendia defender a 
extensão de um Plano Marshall para a América Latina, 
como não pode, também, deixar de ser recordada  
a grotesca negativa de "visto" para, a entrada no 
 

 

paraíso americano e intelectuais do porte de um 
José Lins do Rêgo (e tantos outros), cuja formação 
liberal e democrática não podia ser posta em dúvida 
por ninguém, salvo pela mesquinha visão de um 
funcionário subalterno da Embaixada americana que 
considerava como um perigo às instituições do seu 
país a entrada, ali, de um homem que assinara um 
manifesto contra a tirania do General Franco! 

Mas, agora, íamos dizendo, não estamos sós. 
Por surpreendente que parcça, entre os que 
começam a sustentar, embora com timidez, teses 
semelhantes às que já vínhamos sustentando, surge 
o próprio vespertino onde com tanto conhecimento 
de causa pontifica o Sr. João Neves da Fontoura. 
Naquelas colunas que têm sido pilares do 
conformismo ao "made in USA", reponta já o outro 
lado, o lado das críticas. Já se avança até a 
reconhecer como legítima a carta-testamento de 
Vargas. Alude-se ao crime que foi a denúncia 
unilateral da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 
e isto citando com ênfase um novo "acuso" do Sr. 
João Neves: "Acuso o Govêrno norte-americano 
dessa falta grave contra o Brasil, por inspiração 
direta do Secretário de Estado John Foster Dulles"! 

É uma linguagem nova, não há dúvida. Uma 
linguagem que já se permite estranhar que o Govêrno 
americano tenha cometido a inabilidade de fazer 
substituir na sua representação diplomática no Brasil 
um homem como o Embaixador Rerschel Johnson por 
um obscuro e medíocre agente de seguros, como o 
famoso Mister Kemper, ou então, já avança até o 
ponto de frisar a verdadeira agressão econômica que 
foi cometida contra o Brasil através dos célebres 
Acordos de Washington, quando foram fixados para 
as nossas matérias-primas estratégicas preços-teto, 
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enquanto para os produtos essenciais que 
necessitávamos importar dos Estados Unidos 
éramos obrigados a pagar os preços inflacionados 
de após-guerra... 

Esta linguagem, sob certos aspectos, é um 
sinal dos tempos novos que estamos vivendo. 
Aquêles que ante qualquer crítica objetiva punham-
se a falar em "iancofobia" já não se acham mais no 
terreno da "iacofilia" incondicional. Trata-se de um 
fato auspicioso, embora tenha vindo como 
conseqüência de um violento reexame dos pontos de 
vista norte-americanos sôbre os assuntos do 
Hemisfério, na base dos ensinamentos da atribulada 
excursão de Nixon – reexame feito em profundidade 
por órgãos como o "New York Post" e "New York 
Times", como pelo próprio Vice-Presidente dos 
Estados Unidos. 

Nossa intenção não é a de recapitular criticas. 
O que desejamos é acentuar que talvez em nenhum 
momento na história das relações continentais tenha 
havido oportunidade mais decisiva para a elaboração 
de uma nova política por parte dos Estados Unidos. 
Uma política que já não seria mais nem a da "Boa 
Vizinhança" nem aquela rudemente chamada de 
"Bons Sócios" – mas algo verdadeiramente novo, 
surgido no terreno vivo e concreto da realidade, uma, 
política que leve em conta os interêsses comuns e 
não se baseie na unilateralidade e na imposição. Em 
suma, uma política que nada tenha a ver com a falsa 
filantropia de um Ponto IV ou com o conceito ainda 
mais falsificado (e defendido pelos colonialistas 
"criolos") de que sem a ajuda material americana 
estaríamos irremediàvelmente condenados à 
estagnação e à miséria! 

Que os Estados Unidos estejam necessitando 
de uma tal política são os próprios norte-americanos 
 

 

que o reconhecem. E uma rápida visão do panorama 
mundial o confirma plenamente. O poderoso líder do 
mundo ocidental enfrenta nestes dias, em sua própria 
área de influência, uma onda de descontentamento 
sem precedentes. A surpreendente exploração do "Go 
Home Nixon" em terras latino-americanas coincidiu 
com espetaculares demonstrações antiamericanas em 
Argel e Beirute. Essas foram manifestações exteriores 
de um fenômeno mais profundo, caracterizando a 
precariedade das bases do prestígio americano, como 
o foi tão claramente provado nas depredações e 
violências de Taipé. Já não é o caso sòmente da Ásia, 
onde se poderiam invocar razões geográficas. Na 
Europa Latina, também, os acontecimentos se 
encaminham em detrimento dos interêsses da política 
mundial norte-americana; e basta lembrar que na raiz 
dos acontecimentos da França está a viagem do 
diplomata dos "bons ofícios" Robert Murphy e a carta 
de Eisenhower com "sugestões" sôbre a política 
francesa na África. São acontecimentos que revelam 
pontos fracos, áreas vulneráveis, cujo aproveitamento 
resulta fácil para uma diplomacia soviética 
extremamente ágil e reforçada pelos recentes êxitos 
tecnológicos da Rússia. Ou haverá, por acaso, ainda 
algum ingênuo "planificador" no Departamento de 
Estado ou no Pentágono que acredite serem os 
exércitos da OTAN menos vulneráveis a um avanço 
soviético do que o foi a Linha Maginot em relação à 
"blitz" germânica? 

Torna-se evidente, pois, a necessidade de 
uma revisão. E revisão especialmente na América 
Latina, que os Estados Unidos consideram o seu 
bastião mais sólido e às vêzes com expressões 
bastante chocantes, chamando-nos o seu quintal" 
("backyard"). Porque aqui o descontentamento  
já não é preconceito instintivo de popula- 
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ções miseráveis e subnutridas contra "gringos" 
poderosos, mas algo que marca a posição das elites 
dirigentes dos países do Hemisfério, inclusive de 
Govêrnos. Afinal de contas foi nos humbrais da mais 
tradicional e aristocrática casa de ensino da América 
Latina, a velha e nobre Universidade de São Marcos, 
que o Senhor Nixon sofreu uma das mais brutais e 
violentas agressões neste seu roteiro de vaias e 
apedrejamentos... 

Quais seriam as linhas gerais de uma nova 
política norte-americana na América Latina? Longe 
de nós a pretensão de traçá-las. Isto incumbe 
privativamente, aos Estados Unidos – como ao Brasil 
incumbe elaborar a sua política. Mas não é demais 
lembrarmos os fatos que necessàriamente hão de 
presidir a uma nova orientação – um "new deal" 
continental, se quiserem. 

Condição essencial para o estabelecimento de 
justas relações no continente: as diretrizes do 
Departamento de Estado devem dissociar-se da defesa 
dos interêsses imediatos do "big business". Não haverá 
confiança de parte dos povos latino-americanos, 
enquanto não ficar bem clara a linha divisória entre a 
política de Washington e os investimentos, os 
negócios, as ambições e os manejos dos grandes 
grupos monopolistas. E a confiança é um fator moral da 
maior importância na etapa atual. 

Veja-se ainda a lição da viagem de Nixon. 
Onde foram mais graves os incidentes? Na 
Venezuela. E por que precisamente na Venezuela? 
Porque em nenhum outro país foi tão aberta e 
confessada a identidade entre a política do Govêrno 
norte-americano e a política do "big-businessí, 
chegando o Sr. Foster Dulles a dizer que a ditadura 
de Perez Jiménez era o tipo de regime que convinha 
aos Estados Unidos. 

 

Hoje está mais do que claro que esta política 
não compensa. Com efeito: quanto não pagariam os 
Estados Unidos para, que em vez de pedras e 
cusparadas, houvesse apenas flôres e abraços para 
o seu representante oficial em viagem à Venezuela. 

Outra condição indispensável para o 
saneamento das relações interamericanas é o firme 
reconhecimento que a América Latina emergiu da 
fase feudal em que se encontra, por exemplo uma 
Arábia Saudita; que deixou de ser a terra das 
"banana republics" tratável em têrmos de "siesta", 
"manana samba" etc. Em nossos países cresce uma 
consciência nacionalista de par com o 
desenvolvimento econômico de muitos. As ditaduras 
tão bem vistas pelo State Departament, já são as 
exceções e servem, pelos seus próprios escândalos, 
como o do filho de Trujillo, para alertar e esclarecer 
os povos do continente. 

Isto significa que as relações dos Estados 
Unidos com as Repúblicas do Hemisfério devem ser 
relações de cooperação, segundo, as praxes 
internacionais normais. Não é mais possível, a esta 
altura, tratar com os países da América Latina na 
base do sítio econômico, para obrigá-los a umas e 
outras concessões. 

Não é mais possível, a essa altura, que a 
agressão econômica contra o café do Brasil, o salitre 
do Chile, o estanho da Bolívia, o petróleo da 
Venezuela, os produtos agrícolas do Uruguai, dentro 
da nefasta fórmula do "concession though starvation" 
(concessões pela fome) realize-se impunemente em 
benefício de um pequeno grupo de consórcios 
instalados, como é notório, em plena Casa Branca, 
onde um herói legendário como Eisenhower foi 
lamentàvelmente transformado em biombo para o 
"big business" republicano. 
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A política das pequenas vantagens dadas em 
troca de exigências lesivas já mostrou o seu 
fracasso, inclusive na Europa, onde os dólares do 
Plano Marshall não fizeram mais que trazer 
impopularidade aos Estados Unidos. E 
inversamente, nos casos – sim, porque houve tais 
casos – em que os Estados Unidos souberam 
prestar auxílios sem exigir concessões, como nos 
empréstimos à Volta Redonda e à Cia. do Vale do 
Rio Doce, disso só resultaram vantagens! 

A lição máxima do roteiro tormentoso de Nixon 
está precisamente em mostrar que, esta é a hora do 
diálogo – de um ano, um nobre, um franco e, em 
primeiro lugar, um novo diálogo, entre os Estados 
Unidos e os países "ao sul do Rio Grande". Um 
diálogo inédito, que marca uma nova etapa, que 
assinala, pela primeira vez na História, o que é 
mentira e o que é verdade nas relações pan-
americanas, o que é apregoado e o que realmente 
acontece, o que existe apenas para os governantes 
e o que existe para os povos. Neste diálogo, que se 
tornou inadiável, sob pena de total deterioração das 
relações americanas, a posição do Brasil é singular. 
Só o Brasil está, neste instante e neste Hemisfério, 
em condições de falar aos Estados Unidos a 
linguagem apropriada, fazendo-se porta-voz de 
povos e de Governos sulamericanos, perante o povo 
e o Govêrno dos Estados Unidos. 

Estamos em condições de travar êsse 
diálogo novo porque, mercê do esfôrço do nosso 
povo e do esclarecimento político a que atingiu, 
podemos abandonar as conversas de chapéu na 
mão. Estamos em condições de travar êsse 
diálogo porque atingimos a uma etapa de 
desenvolvimento econômico em que as formas 
habituais de pressão externa se desmoralizaram. 
 

 

Estamos em condições porque não há no Brasil 
clima para os Jiménez e para os Trujillo, porque 
sabemos o que precisamos e o que queremos, 
conhecemos o nosso caminho e nada mais nos 
demoverá dêle. 

Entre as coisas que queremos e de que 
precisamos está sem dúvida, a amizade norte-
americana o bom entendimento com o seu Govêrno 
– e isso é, igualmente, necessário aos demais países 
sul-americanos. Nós não confundimos os Estados 
Unidos com os monopólios – e o fundamental é que 
os Estados Unidos, pelas suas autoridades, não se 
confundam com êles. Nós não confundimos acordos 
e compromissos com submissão e extorsão de 
lucros – e isso leva aos episódios de Montevidéu a 
Caracas. Se os Estados Unidos desejam salvar a 
amizade dos povos sul-americanos preparem-se 
para êste diálogo. Se o Brasil deseja conservar a 
estima e o respeito daqueles mesmos países, cuja 
sorte é comum com a nossa, é esta a oportunidade 
para iniciar diálogo e falar em nome da América do 
Sul, como o mais antigo e o mais fiel aliado dos 
norte-americanos, aquêle que jamais lhe faltou nas 
horas difíceis mas que não confunde a defesa de um 
clima de entendimento com a defesa de interêsses 
privados. 

Esta é a hora, em suma, em que a 
diplomacia brasileira, sem sentido prático desde 
que foram solucionadas as questões de limites, à 
espera de uma missão digna de suas tradições, 
pode ter um papel compatível com a grandeza e a 
importância do nosso País. Que do aparente e 
amargo naufrágio iniciado em Montevidéu e 
completado em Caracas, salve-se a oportunidade 
um diálogo em que o Brasil tem tôdas as, 
condições para mostrar-se pela primeira vez, pe- 
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rance a América e o mundo, como a Nação 
estruturada e definida que realmente é. 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de 
segunda-feira a seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 268, de 1957, que autoriza a União a constituir 
uma sociedade por ações, que se denominará 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, com fôro e 
sede na cidade do mesmo nome, no Estado de Mato 
Grosso, em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, 
§ 3º do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 170, de 1958, do Sr. Filinto Müller e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão extraordinária de 21 do 
mês em curso, dependendo de pareceres das 
Comissões de: Constituição e Justiça; Economia; 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e 
Finanças. 

 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 13, de 1958 que transforma em 
estabelecimento federal de ensino superior a 
Escola de Química da Universidade do Paraná; 
federaliza a Faculdade de Ciências Econômicas do 
Ceará e a Faculdade de Medicina de Alagoas; cria 
a Escola de Química da Universidade da Bahia, a 
Faculdade de Odontologia e o Instituto de 
Pesquisas Bioquímicas e dá outras providências 
(em regime de urgência, nos têrmos do artigo 156, 
parágrafo 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 169, de 1958, do Senhor Daniel 
Krieger e outros Senhores Senadores aprovado na 
sessão extraordinária de 21 do mês em curso), 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça; Educação e Cultura; e 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e  

50 minutos. 
  



46ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 26 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR.  CUNHA MELLO  
 

SUMÁRIO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Othon Mader. 
 

Gomes de Oliveira. 

Nereu Ramos. 

Saulo Ramos. 

Mem de Sá. (40). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

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

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, dá 
conta do seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

Ofício 

 

Exmo. Sr. Senador Cunha Mello 1º Secretário 
do Senado Federal. 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa., que 
tendo regressado hoje do Japão, reassumi nesta 
data o exercício de minhas funções no Senado e na 
3ª Secretaria. 

Cordiais Saudações. 

Senado Federal, em 26 de maio  
de 1958 –  Victorino Freire, 3º  
Secretário. 
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Mensagens 
 
Do Sr., Presidente da República, números 66 

a 68, restituindo autógrafos dos seguintes projetos 
de lei, já sancionados: 

Nº 40, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça 
Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte o crédito especial de Cruzeiros 14.500,00 
para atender às despesas de pagamento da 
majoração de gratificação de juízes e escrivães 
eleitorais. 

Nº 45, de 1958, que, autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, o crédito especial de Cr$ 
500.000,00 para custear despesas com a realização 
do 3º Congresso de Trabalhadores, em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Nº 18, de 1958, que retifica a Lei nº 2.584, de 
1 de setembro de 1955, que cria coletorias federais, 
e dá outras providências. 

 
Ofícios 

 
Do Presidente do Tribunal de Contas, 

transmitindo informações pedidas no Requerimento 
nº 102, de 1958, do Sr. Cunha Mello. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Nº 1831-P-58. 
 
Rio de Janeiro, D. F. em 21 de maio de 1958. 
Exmo: Sr. 1º Secretário do Senado Federal. 
Assunto – Prestação de contas. 
Anexo – Duas cópias de informação. 
Tendo presente o Aviso nº 162, de 18 de abril 

p. findo, dessa Casa Legislativa, encaminhando o 
requerimento do Exmo. Sr. Senador Cunha Mello, 
no sentido de que seja informado; "Se a Su- 
 

 

perintendência das Emprêsas incorporadas ao 
Patrimônio Nacional, tem prestado regularmente 
contas de suas diversas gestões, por exercícios, e 
obtido quitação", tenho a honra de transmitir a V. 
Exa., devidamente autenticadas, duas cópias da 
informação prestada pela 1ª Diretoria de Tomada de 
Contas dêste Tribunal. 

Reitero a V. Exa. os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração – A. Alvim 
Filho, Presidente. 

Segundo os dados existentes nesta Diretoria, 
parece-me que se poderá informar o Senado Federal 
de que a Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional prestou contas 
relativas aos exercícios de 1946 a 1950 e 1953, 
tendo sido julgadas quites as relativas aos exercios 
de 1946 e 1948. 

Quanto às contas dos anos de 1949, 1950 e 
1953, (Processo 40.525-54) estão dependendo de 
cumprimento de diligência ordenada pelo Tribunal. 

Não foram remetidas as tomadas de contas 
dos exercícios de 1951, 1952 e 1954 a 1956. 

1ª Diretoria de Tomada de Contas, em 24 de 
abril de 1958. – Frota Matos, Diretor. 

 
Ao Requerente 

 
Da Câmara dos Deputados, ns. 599, 555 e 

565, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos de lei: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 89, DE 1958 
 

(Nº 3.392-B – 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Prorroga, pelo prazo de dois anos, a vigência 

do crédito especial de Cr$ 300.000.000,00 de que 
trata a Lei nº 3.032, de 19 de dezembro de 1956. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É prorrogada, pelo prazo de 2 (dois) 

anos, a partir de 1958, a vigência do crédito especial 
de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
cruzeiros) aberto ao Ministério da Fazenda pelo 
Decreto nº 40.683, de 28 de dezembro de 1956, com 
fundamento na Lei nº 3.032, de 19 de dezembro de 
1956, para ocorrer a despesas provenientes da 
diferença de proventos a que têm direito os 
funcionários públicos civis, associados da Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 
Serviços Públicos. 

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

A Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 90, DE 1958 

 
(Nº 2.904, – 1957, da Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cruzeiros 30.000.000,00, para auxiliar a 
construção da futura sede do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, no Distrito Federal. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art, 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cruzeiros 30.000.000,00 (trinta milhões 
de cruzeiros) para a execução da presente lei. 

Art. 2º O Poder Executivo auxiliará com a 
importância de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de cruzeiros) as obras da construção da futura 
sede do Instituto Histórico e Geográfico 
 

 

Brasileiro no terreno à Avenida Augusto Severo nº 4, 
no Distrito Federal, nos têrmos da Lei número 2.554, 
de 3 de agôsto de 1955, ou em qualquer outro 
cedido pela União. 

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

A Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 91, DE 1958 

 
(Nº 2.412-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho 

– o crédito especial de Cr$ 84.282,70, para atender a 
despesas relativas ao exercício de 1956. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário Justiça do 

Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 
– o crédito especial de Cr$ 84.282,70 (oitenta e quatro 
mil, duzentos e oitenta e dois cruzeiros e setenta 
centavos) destinado ao pagamento de despesas 
ocorridas no exercício de 1956, assim discriminadas: 

Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil. 
Subconsignação 1.1.11 – Substituições. 
5.05 – Justiça do Trabalho. 
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 
07 – 7ª Região – Cruzeiros 80.000,00. 
Subconsignação 1.1.14 – Salário-família. 
5.05 – Justiça do Trabalho. 
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 
07 – 7ª Região – Cr$ 150,00. 
Subconsignação 1.1.25 – Gra- 
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tificação adicional por tempo de serviço. 

5.05 – Justiça do Trabalho. 
02 – Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas 

de Conciliação e Julgamento. 
07 – 7ª Região – Cruzeiros 4.132,70. 
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 92, DE 1958 

 
(Nº 816-B – 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 

3.222,50 mensais a Hermelinda Franco de 
Godoy, viúva do ex-Oficial Administrativo 
aposentado do Ministério da Educação e Saúde 
Avelino de Godoy. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão especial  

de Cr$ 3.222,50 (três mil duzentos e vinte e  
dois cruzeiros e cinqüenta centavos) mensais  
a Hermelinda Franco de Godoy, viúva do ex-
Oficial Administrativo aposentado do antigo 
Ministério da Educação e Saúde Avelino de 
Godoy. 

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata o 
art. 1º correrá à conta da verba orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento dos 
pensionistas da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 93, DE 1958 
 

(Nº 2.391-C – 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, criado 
pela Lei nº 486, de 14 de novembro de 1948, e 
modificado pela Lei nº 2.358, de 2 de dezembro de 
1954, fica alterado nos têrmos desta lei e da tabela 
que a acompanha. 

Parágrafo único. Cabe ao Presidente do 
Tribunal determinar a apostila dos títulos dos atuais 
servidores, em face da nova situação estabelecida 
por essa lei. 

Art. 2º As vagas da classe inicial da carreira de 
Oficial Judiciário serão providas: 

I – metade por ocupantes da classe final da 
carreira de Auxiliar Judiciário e metade por 
candidatos habilitados por concurso; 

II – o acesso obedecerá ao critério do 
merecimento absoluto, apurado na forma da 
legislação vigente. 

Art. 3º Fica extinta a carreira de Datilógrafo e 
criada, com iguais atribuições, a de Auxiliar 
Judiciário, escalonada de G a H. 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes efetivos 
da carreira de Datilógrafo, observada a situação em 
que se encontram, serão aproveitados na de Auxiliar 
Judiciário. 

Art. 4º Ficam criados um cargo isolado  
de provimento efetivo, de Bibliotecário,  
padrão J, um de classe E, na carreira de 
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Servente, e dois de classe G, na carreira de Auxiliar 
Judiciário. 

Art. 5º É ainda criada, a função gratificada de 
Secretário do Corregedor, símbolo FG-5. 

Art. 6º Serão extintos, quando vagarem, os 
cargos de extranumerários, ficando vedada a 
admissão de novo pessoal dessa categoria funcional. 

Art. 7º Na nomeação, promoção, licença, 
exoneração, demissão, readmissão readaptação e 
aposentadoria dos funcionários da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, 
serão aplicadas, no que couberem, as normas do Es- 

tatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952). 

Art. 8º Para atender, no corrente exercício, 
ao aumento de despesas decorrentes desta lei, 
fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao 
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o 
crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 
cruzeiros). 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
TABELA DE QUE TRATA O ART. 1º DESTA LEI 

 

Número 
de 

Cargos 
Cargo ou Carreira 

Símbolo 
classe ou 

padrão 

   
 Cargos isolados de provimento em Comissão  
   
1 Diretor de Secretaria................................................................... PJ-5 
   
 Cargos isolados de provimento efetivo  
   
1 Arquivista..................................................................................... K 
1 Bibliotecário................................................................................. J 
1 Porteiro........................................................................................ I 
   
 Cargos de Carreira  
   
1 Oficial Judiciário.......................................................................... N 
2 Oficial Judiciário.......................................................................... L 
2 Oficial Judiciário.......................................................................... M 
2 Oficial Judiciário.......................................................................... K 
2 Oficial Judiciário.......................................................................... J 
3 Oficial Judiciário.......................................................................... I 
3 Auxiliar Judiciário........................................................................ H 
6 Auxiliar Judiciário........................................................................ G 
1 Contínuo...................................................................................... H 
1 Continuo...................................................................................... G 
1 Servente...................................................................................... F 
2 Servente...................................................................................... E 
   
 Funções Gratificadas  
   
1 Secretário do Presidente............................................................. FG-4 
1 Secretário do Procurador Regional............................................. FG-5 
1 Secretário do Corregedor............................................................ FG-5 
2 Chefe de Seção........................................................................... FG-5 

 
Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças. 
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MENSAGEM Nº 69, DE 1958 
 

(Número de ordem da Presidência da República: 
177-A) 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, no uso da atribuição que me 
conferem os arts. 70, § 1º, e 87, II da Constituição 
Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 3.939, de 1958, (no Senado nº 75-58), 
que estende aos segurados de todos os Institutos de 
Previdência Social os benefícios do art. 3º e 
respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 26 de 
novembro de 1957. 

Incide o veto sôbre os arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, e 
respectivos parágrafos, dispositivos que considero 
contrários aos interêsses nacionais em face das 
razões que passo a expor: 

O art. 4º e respectivo parágrafo único, ao 
dispor sôbre o reajustamento dos proventos dos 
aposentados e pensionistas das instituições de 
previdência, foge inteiramente ao objetivo da 
mensagem presidencial, que submeteu tão somente 
à deliberação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional, anteprojeto sôbre a extensão da 
modalidade de benefício instituído pela Lei nº 3.322, 
de 26 de novembro de 1957, aos segurados de todos 
os Institutos de Previdência Social. 

Não propôs o Poder Executivo reajustamento de 
proventos, que sòmente tem sido concedido tôda vez 
que, em conseqüência do aviltramento do poder 
aquisitivo da moeda, se estabelecem novos níveis de 
salários-mínimos para todo o território nacional; é 
sabido que nas presentes circunstâncias a nova 
modalidade de aposentadoria deverá beneficiar apenas 
aquêles que ela encontrar em atividade e preencherem 
as condições exigidas, a menos que se queira acrescer 
ao vultoso aumento de despesa com a nova 
 

modalidade de aposentadoria, as imprevisíveis 
conseqüências financeiras de um reajustamento de 
proventos. Entretanto, o artigo 4º não atende a êsse 
princípio fundamental. 

Já tive oportunidade de me referir aos 
aspectos que apresenta a Previdência Social no 
Brasil, sobretudo no que diz respeito à sua 
estrutura e funcionamento. Os sintomas de crise 
no sistema de seguro social, registrados há 
bastante tempo, impõem a adoção de medidas 
acauteladoras que, sem relegarem a plano 
secundário os princípios de eqüidade que devem 
informar êsse seguro, preservem os institutos do 
estado de insolvência. 

Pela Mensagem nº 625, de 1 de novembro de 
1956, submeti à elevada consideração dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional 
anteprojeto que dispõe sôbre a estrutura 
administrativa da Previdência Social, com o objetivo 
de eliminar fatôres que têm perturbado o bom 
funcionamento do sistema previdenciário brasileiro, 
especialmente no que diz respeito à dispersão dos 
planos de benefícios, ao paralelismo das atividades 
e à autonomia de gestão. 

Reconheci, nessa oportunidade, que se 
impunha, aliás, uma reforma de estrutura para o fim 
de assegurar plena e eficaz aplicação às medidas de 
uniformização e aperfeiçoamento dos planos de 
benefícios previstos no Projeto nº 996, de 1949, 
sôbre a Lei Orgânica de Previdência Social. Tal 
desiderato estaria condicionado à eliminação dos 
fatôres perturbadores do funcionamento da atual 
organização. 

A Comissão por mim designada, em  
22 de maio de 1956, para proceder aos  
estudos necessários à reforma da atual  
estrutura da Previdência Social, de modo  
a integrar o sistema, observadas as 
peculiaridades de gestão, na administração 
direta, muito embora não tenha concluído pela 
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necessidade de instituir o tipo de administração 
centralizada para as atividades de seguro social das 
classes trabalhadoras, reconheceu, todavia, que se 
impunha promover a reforma do sistema vigente. É 
sintomático da situação que ora enfrentam as 
instituições de previdência social o fato de quase se 
acharem exauridas as reservas aplicáveis, devido, 
entre outros fatôres, às perturbações determinadas 
pelo custeio dos respectivos planos de beneficio, e 
também aos reajustamentos oriundos de lei ou de 
decretação de novos níveis de salário-mínimo. 

Tal reforma, proposta pela Mensagem nº 625 
referida, já estava de longa data nas cogitações do 
Poder Executivo, pois mesmo sem qualquer 
alteração nos planos de benefícios dos diversos 
institutos, os sintomas de crise nas instituições de 
Previdência Social são, dia a dia, mais sensíveis nos 
seus reflexos perturbadores. 

Converter em lei o artigo ora vetado, seria 
agravar insuportàvelmente as dificuldades 
financeiras das instituições de seguro social, 
podendo, inclusive, vir a prejudicar a normalidade da 
concessão dos benefícios já deferidos aos 
segurados inválidos ou idosos e seus beneficiários, 
viúvas e órfãos. 

No que tange ao art. 5º, a incidência da 
contribuição obrigatória sôbre os proventos de 
aposentadoria ou pensão representa, na prática a 
redução do valor dos referidos proventos. Tal 
dispositivo inspirou-se, certamente, no desejo de 
criar mais uma receita para o custeio do benefício. 

Ocorre, entretanto, que essa providência não 
teria qualquer repercussão financeira no aludido 
custeio, ou se tivesse, seria bem moderada, pois não 
se faz acompanhar – e tal na verdade não poderia 
acontecer, das contribuições do empregador e da 
União. 

Revela assinalar que a contribuição do 
pensionista não tem sentido prático, uma vez que, 
extinguindo-se a pensão com a morte ou maioridade 
do beneficiário, as contribuições dêste descontadas 
perderão sua razão de ser à luz do seguro social, 
que é mantido para benefício de alguém, o 
contribuinte ou a sua família. 

Outro tanto se pode dizer com relação ao 
aposentado que continuaria a contribuir com o 
prêmio correspondente ao seguro-inatividade, do 
qual já era credor ao se aposentar. 

Por outro lado, o art. 6º, ao suspender as 
admissões de pessoal, restringe, sem dúvida 
alguma, a competência privativa do Executivo de 
prover os cargos públicos não se coadunando, 
portanto, com o preceito estatuído no art. 36 da 
Constituição, já que o provimento de cargos nas 
autarquias está sob supervisão do Presidente da 
República através do princípio de tutela 
administrativa pelo mesmo exercida sôbre a 
administração indireta. 

A respeito, cabe notar, que o próprio Poder 
Legislativo através das Leis ns. 488, de 15  
de novembro de 1948, 1.765, de 18 de dezembro  
de 1952, e 2.745, de 12 de março de 1956, dispôs 
que os vencimentos dos dirigentes e dos 
empregados das autarquias federais assim como a 
aprovação dos respectivos quadros de pessoal 
dependem de ato do Poder Executivo, o que 
confirma aquêle princípio, isto é, de que a presença 
nos citados diplomas legais de dispositivo sôbre a 
fixação de vencimentos de dirigentes e empregados 
das autarquias, é o reconhecimento, pelo Legislador 
de que os assuntos relativos à administração do 
pessoal das autarquias são da competência do 
Presidente da República, não importando assim, em 
delegação de poderes, a qual, ademais, é expres- 
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samente vedada pela nossa Constituição. 

O assunto, aliás, vem sendo objeto de 
atenção do Poder Executivo, sem, contudo, 
limitar a medida às autarquias da Previdência 
Social, mas generalizando-a a tôdas entidades 
integrantes da administração indireta. O 
respectivo ato, resultante dos estudos realizados, 
já está em fase final de elaboração e virá 
complementar as providências adotadas pelo 
Govêrno no sentido de completo alheiamento das 
competições eleitorais. 

Vale, outrossim, acentuar que a Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara declarou 
inconstitucional, pela unanimidade de seus membros 
a Emenda nº 11, relativa à matéria em aprêço, então 
desdobrada em subemenda pela Comissão de 
Legislação Social, conforme se verifica do Diário do 
Congresso Nacional, de 30 de abril de 1958. 

Os argumentos acima expendidos prevalecem 
quanto ao art. 7º do projeto, no tocante à restrição ali 
contida. 

Quanto ao art. 8º, que prevê o 
encaminhamento, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, ao Poder Legislativo do Plano de Custeio da 
Previdência Social, com anteprojeto de lei e estudos 
técnicos sôbre as bases econômico-financeiras e 
cálculos atuariais, impõe-se acentuar que se trata de 
solução parcial, contrária aos interêsses da 
Previdência Social, sobretudo quando é notório que 
se encontra em tramitação no Congresso Nacional 
projeto de Lei Orgânica da Previdência Social e o 
que dispõe sôbre a estrutura administrativa da 
Previdência Social. 

Sou de parecer que é imprescindível ao  
Poder Executivo tornar realidade os seus propósitos 
no sentido de ser alcançada não sòmente  
a uniformização e, possivelmente, a unificação  
de planos e benefícios, mas também a 
 

identificação, em bases atuariais, dos recursos que 
irão constituir, no futuro, o alicerce econômico 
financeiro sôbre que repousará o custeio ao seguro 
social obrigatório. 

Assim o caminho mais indicado para o que 
pretende o referido artigo 8º é o seu estudo 
concomitante com os demais projetos assinalados. 

São estas as razões que me levaram a vetar, 
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora 
submeto a elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
Estende aos segurados de todos os Institutos 

de Previdência Social os benefícios do art. 3º e 
respectivos parágrafos da Lei número 3.322 de 26 de 
novembro de 1957, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São estendidos aos segurados de todos 

os Institutos de Previdência Social os benefícios do 
art. 3º e respectivos parágrafos da Lei número 3.322, 
de 26 de novembro de 1957. 

Art. 2º Para atender às despesas da presente 
lei ficam acrescidas de 1% (um por cento) as taxas 
de contribuição dos segurados, dos empregadores e 
da União para os Institutos de Previdência Social. 

Art. 3º Fica ressalvada a situação dos 
segurados que, em razão de lei específica percebam 
proventos superiores aos previstos no art. 1º. 

Art. 4º Os aposentados dos Institutos  
de Aposentadoria e Pensões e da Caixa  
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários  
e Empregados em Serviços Públicos (CAPFESP) 
terão seus proventos reajustados, na base 
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dos salários, atuais e futuros, de idênticos cargos, 
classes ou categorias da atividade a que pertenciam 
não podendo ser tais proventos, em caso algum, 
inferiores ao salário-mínimo 5 (cinco) vêzes. 

Parágrafo único. Os pensionistas terão as 
suas pensões reajustadas de acôrdo com o que 
dispõe êste artigo, não podendo ser a pensão, em 
cada caso, inferior a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor da aposentadoria. 

Art. 5º Todos os aposentados e pensionistas 
contribuirão obrigatòriamente para a respectiva 
instituição, na base da legislação em vigor. 

Art. 6º Sob pena de nulidade de pleno direito 
do respectivo ato, e da responsabilidade do 
administrador que a praticou, fica suspensa nas 
instituições de previdência social a admissão de 
pessoal a qualquer título até que seja aprovado por 
lei o Plano de Custeio da Previdência Social a que se 
refere o art. 8º desta lei. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no presente 
artigo: 

a) as nomeações para cargos em comissão e 
funções gratificadas já existentes à data desta lei, 
cujo provimento se fará dentre os servidores efetivos, 
por livre escolha do Presidente da Instituição; 

b) as nomeações para cargos e funções de 
gabinete já existentes à data desta lei, cujo 
provimento será de livre escolha do Presidente. 

§ 2º Em caráter transitório e por prazo 
determinado, para a realização de obras sob o 
regime de administração, poderão as instituições de 
previdência social contratar operários sujeitos 
ùnicamente à legislação trabalhista, observadas as 
verbas orçamentárias próprias e as normas gerais a 
êsse respeito expedidas pelo Departamento Nacional 
da Previdência Social. 

§ 3º As instituições de previdência social 
poderão admitir empregados sob o regime da 
legislação do trabalho, para atender a serviços de 
natureza permanente, respeitadas as dotações 
orçamentárias próprias. 

§ 4º Ao pessoal admitido na forma do 
parágrafo anterior não se pagará salário mensal 
superior ao dôbro do salário-mínimo local. 

§ 5º As questões pertinentes ao pessoal, de 
que tratam os §§ 2º e 3º dêste artigo, serão dirimidas 
na Justiça do Trabalho. 

Art. 7º Fica revogado o art. 3º do Decreto nº 
31.477, de 18 de setembro de 1952. 

Art. 8º Dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da vigência desta lei, o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o Plano 
de Custeio da Previdência Social, com anteprojeto 
de lei e estudos técnicos sôbre as bases econômico-
financeiras e cálculos atuariais das instituições. 

Art. 9º Esta Iei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos primeiro orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, segundo orador inscrito. (Pausa) 
Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti, terceiro orador inscrito. (Pausa). 
Não está no recinto. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

quarto orador inscrito. (Pausa). 
Também não está presente. 
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Tem a palavra o nobre Senador Alencastro 
Guimarães, quinto orador inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Sr. 
Presidente desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gomes de Oliveira, sexto orador inscrita. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há dias, dei notícia 
desta tribuna dos resultados da eleição para Prefeito 
Municipal na cidade de Joinvile. Seria de retificar-se 
a percentagem, que indiquei, do comparecimento às 
urnas, quando exaltei o espírito cívico da gente 
Joinvilense e a elevação com que se conduziram os 
Partidos de um lado, o P.S.D., P.T.B. e P.R.P. e de 
outro, U.D.N. e o P.S.P. 

Engrandeci, Sr. Presidente, a conduta dessas 
agremiações políticas e da população joinvilense, 
uma das mais prósperas e progressistas de Santa 
Catarina. Eis por que não era um fato de somenos 
importância, o pleito eleitoral que se feriu naquela 
cidade, exemplo para a nossa vida política não só 
como dizia, pela conduta de Partidos e candidatos, 
mas ainda pelo comparecimento às urnas, superior 
ao que dissera eu aqui outro dia, o comparecimento 
não foi menor que 95%. Sr. Presidente, desejo ainda, 
prosseguindo no comentário daquele fato político  
de tanta significação para o meu Estado – e 
podemos dizer, para o País, porque estamos 
empenhados na elevação dos nossos processos 
políticos – darei conhecimento ao Senado das 
palavras proferidas pelo Prefeito, publicadas no 
jornal "A Notícia" de Joinvile – palavras que bem 
demonstram a elevação com que se houve aquê- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

le candidato eleito, Sr. Baltazar Buschle, não 
apenas na campanha eleitoral, mas também depois 
de eleito. 

Na sua proclamação aos joinvilenses, diz 
aquêle ilustre Prefeito: 

– "Estimados Companheiros! Povo de 
Joinvile! 

Enquanto tôda a população aguarda 
ansiosamente o pronunciamento definitivo da Justiça 
Eleitoral, já é do conhecimento de todos que a União 
Joinvilense obteve a votação da maioria do 
eleitorado, na eleição de 11 de maio. 

Êsse pronunciamento popular, através das 
urnas, encontra sua verdadeira expressão, se 
atentarmos para as múltiplas circunstâncias de que 
se revestiu êsse pleito, mormente para aquelas que 
o antecederam. O resultado não poderia ter sido 
outro, pois que desde há muito vinha sendo sentido 
um crescente desejo de pacificação da grande 
família joinvilense. 

Nesta hora de euforia e contentamento 
geral, gostaríamos de encontrar palavras com  
as quais pudéssemos expressar a grande 
satisfação que nos vai no íntimo pela brilhante 
demonstração de civismo que Joinvile acabou  
de dar a todo o Estado de Santa Catarina, e à 
Pátria Brasileira, pois que já a esta hora todo o 
Brasil está tomando conhecimento do que  
aqui sucedeu. Orgulhemo-nos, pois, povo de 
Joinvile, que daqui tenha partido êsse grande 
exemplo que irá fazer ensinamento lá fora,  
pois que, de centenas senão milhares,  
de observadores que aqui compareceram  
para assistir ao pleito, ou que por aqui 
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transitaram ocasionalmente no decurso da 
campanha eleitoral, a maioria levou consigo a 
impressão dêste belíssimo comportamento 
coletivo e assim, também, a semente de civismo 
que, cedo ou tarde, haverá de germinar em outras 
partes. 

Seja-me permitido externar aqui que, se de 
um lado a União Joinvilense primou por todos os 
meios ao seu alcance, em conduzir a campanha 
eleitoral em nível elevado e sempre conciliador, 
faltaria nesta oportunidade ao meu dever, se não 
dissesse de público que o Sr. Henrique Meyer 
Júnior, (seu antagonista no pleito) em tôdas as 
ocasiões manteve um comportamento ilibado, de 
completa dignidade, pelo que devo expressar o meu 
respeito e admiração, como também a todos 
aquêles que souberam imitar o seu exemplo. Mas 
tudo isso perderia sua significação, se depois de 
uma campanha eleitoral de nível elevadíssimo, se 
depois dos mais ingentes esforços, do Sr. Juiz 
Eleitoral em realizar uma eleição tranqüila, se 
depois de um comportamento ímpar do povo de 
Joinvile fôsse êsse brilho de alguma maneira 
diminuído ou ofuscado. 

Se em tôda a nossa campanha eleitoral 
apregoávamos a idéia da união da família joinvilense 
fazendo apelos para que cultivássemos sentimentos 
de paz e de concórdia, temos agora o dever,  
não apenas de continuar alimentando êsses 
sentimentos, mas, principalmente, de dar um grande 
exemplo de que tudo aquilo que dizíamos era 
realmente sincero. Por isso, neste momento, não 
sòmente pedimos, mas imploramos a todos que  
nos ajudem mais uma vez, mantendo-se tran- 
 

qüilos onde quer que se encontrem, em seus lares 
na ruas, nos locais onde exercem suas profissões, 
para que não ocorram provocações ou humilhações, 
pois só assim teremos provado a verdade de nossas 
intenções e somente assim se terá completado o 
grande exemplo que o Município de Joinvile, através 
da educação cívica do seu povo, se propôs dar ao 
Brasil". 

Mais adiante, com referência a outros 
aspectos da campanha sobretudo a uniformidade do 
pensamento que norteou os Partidos coligados o 
ilustre Prefeito eleito de Joinville, Senhor Baltazar 
Buschle, concita seus companheiro de luta a 
manterem para com os adversários, a mesma 
elevação de conduta, que constituiu o traço marcante 
da campanha político eleitoral. 

"Evitemos as manifestações ostensivas, 
evitemos os foguetes, que fàcilmente degeneram em 
provocações, evitemos as discussões. Que a nossa 
alegria se expresse pelo bom comportamento e 
sobretudo, não esqueçamos nesta alegria, de pedir 
aos Céus que derramem suas bênçãos sôbre todo o 
povo de Joinville para que no futuro se concretizem 
cada vez mais os elevados propósitos que nos 
inspiram. Êste apêlo não sòmente o faço em meu 
nome particular, mas também em nome do Sr. 
Arnaldo Budal Arins, presidente do Partido de 
Representação Popular: em nome do Senhor 
Adhemar Garcia Presidentte do Partido Social 
Democrático, em nome do Sr. Rodrigo de Oliveira 
Lobo, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro e 
ainda em nome de todos os companheiro da União 
Democrática Nacional que, juntamente conosco, 
abraçaram a causa da União Joinvilense. 
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Temos a certeza que êste nosso apêlo será 
bem recebido e compreendido por todos, como 
também certos estamos que cada um ajudará no 
que fôr possível para que não se manche por 
qualquer comportamento ostensivo ou 
provocação irrefletida esta linda página da 
história de Joinville. 

Aceitem, por isso, os sinceros agradecimentos 
da União Joinvilense, e muito especialmente nosso 
reconhecimento pessoal". 

Exalto, Sr. Presidente, o proceder do digno 
conterrâneo, exemplo na vida política brasileira na 
qual tão acirradas são, às vêzes, os pleitos eleitorais 
e, não raro as questões de interêsse pessoal 
sobrepujam as aspirações gerais. 

Não nos empenhamos em campanhas 
políticas senão colimando os altos desejos da 
coletividade, e, por isso mesmo, também, não 
menoscabamos o esfôrço dos nossos adversários, 
os quais, dentro do regime democrático, aspiram a 
alcançar os mesmos objetivos. 

Vencedores e vencidos, merecem todos a 
mesma consideração. 

Eis por que, Sr. Presidente, quis, nesta hora, 
exaltar a conduta do ilustre Prefeito no próximo dia 
cinco de junho assumirá as rédeas do Govêrno da 
minha cidade. 

Aproveito, Sr. Presidente, a oportunidade 
de estar tratando de assunto de natureza 
política, para trazer ao conhecimento do Senado 
fato de real significação, não só para o meu 
Estado, como, talvez para o País. Refiro-me à 
Convenção, realizada há dias em Florianópolis, 
do Partido Trabalhista Brasileiro. Em meio a 
grande entusiasmo da numerosa assistência de 
correligionários, os assuntos da nossa vida 
política, foram tratados da maneira mais alta que 
se possa desejar. 

Constituiu, sem dúvida, acontecimento 
marcante para o Estado de Santa Catarina a reunião 
de um Partido político para escolher seus candidatos 
às próximas eleições. 

Não me parece demais Sr. Presidente, que ao 
dar conhecimento dêsse fato ao Senado, repita 
conceitos que emiti agradecendo a indicação do meu 
modesto nome para Senador, no próximo pleito. 

De certo, não fiz grande discurso. Expendi, 
apenas, alguns conceitos de ordem geral em que 
afirmava pontos de vista também do meu Partido 
(Lendo): 

Antes de mais nada, quero saudar e saúdo 
muito efusivamente os Companheiros que aqui 
vieram, à reunião do Diretório e a esta Convenção, 
trazer a sua contribuição aos nossos trabalhos, 
saudação que estendo aos demais Companheiros 
que, distantes, nos municípios, fôrça viva do 
trabalhismo em Santa Catarina, estão atentos aos 
trabalhos que aqui realizamos. 

Nada é mais confortador do que a confiança 
da agremiação a que pertencemos como nada é 
mais honroso do que representar o Partido 
Trabalhista e nosso pequeno grande Estado no 
Senado Federal da República. E se alguma 
recompensa pudéssemos esperar dos esforços 
despendidos até aqui, a apresentação do meu 
modesto nome à renovação na cadeira que venho 
ocupando no Senado cobre de sobejo o crédito que 
tivesse feito no exercício do mandato. 

De novo o Partido Trabalhista põe em minhas 
mãos a sua bandeira para que a leve ao Senado da 
República de envolta com a bandeira de Santa 
Catarina, para lá sustentá-las ao lado da bandeira do 
Brasil. Que mundo de aspirações palpitam nas suas 
dobras e nas suas côres! 

Aspirações de progresso  
material e espiritual, aspirações de 
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bem-estar para a sua população. 

Estradas, Escolas, Hospitais, campos de 
pouso para a aviação, são objetivos que estão na 
raíz de todos os programas partidários, reclamando, 
apenas, coordenação de esforços dos 
representantes catarinenses, no Congresso 
Nacional, para a sua consecução. 

Mas há um substratum de idéias que orientam 
e inspiram a ação de cada Partido, e estabelecem 
normas para o comportamento político dos seus 
representantes. 

 
EVOLUÇÃO POLÍTICA 

 
Os povos viveram sempre sob a influência de 

concepções de vida que marcam épocas, mas que 
se sucedem, como ondas em que se agitam, 
inquietos, os espíritos, em busca de aperfeiçoamento 
social e político. 

Na Idade Média era o Senhor Feudal, reunindo 
em tôrno aos seus castelos, guerreiros e escravos, 
os escravos da gleba, a que reduziam os homens do 
campo, trabalhando em terra alheia para não 
morrerem de fome. 

Unificando o poder dos Senhores feudais, e 
ampliando a concepção de Governos, os Reis se 
fortaleciam aprofundando o absolutismo reinante. 

Mas a ebulição das novas idéias continua até 
a destruição do absolutismo na Revolução Francesa. 

A Batalha era o último bastião do regime dos 
Reis absolutos. 

O homem parecia ter, assim, chegado ao final 
das suas aspirações. Alcançara com a liberdade a 
sua emancipação política. 

Mas, eis que, de rural, a sociedade vai se 
tornando urbana. O progresso da ciência, a 
substituição de pequena indústria manual e caseira do 
artesanato, pela indústria mecanizada, em fábricas 
urbanas que dia a dia se ampliam mais, criaria as 
grandes aglomerações urbanas dos nossos dias. 

DIREITO SOCIAL 
 

Circunstâncias novas, criariam novo panorama 
social. 

Não eram mais os Barões do latifúndio agrário, 
mas o Baronato da indústria, do capitalismo urbano, 
que a liberdade individual ampliara na concentração 
do poder econômico em mãos de poucos, abrindo 
caminho a nova forma de tirania – a do Capital. 

Mas o trabalho era fator complementar do 
capital, integrando com êste, a estrutura da vida 
econômica moderna. 

Parecem, porém, fôrças antagônicas, nos 
choques em que vivem, pelo predomínio e abuso de 
uma, e de que se queria libertar a outra. 

Lutas se travam então e os trabalhadores ou 
assalariados das indústrias fazem valer, em greves 
quase sempre sangrentas, os direitos que, 
sistematizados, constituiram um novo ramo de 
direito, entre público e privado, o Direito Social dos 
nossos dias. 

Concretizam-se aí reivindicações de que os 
trabalhadores fizeram, em todo o mundo, a sua 
bandeira de luta 

É o novo direito disciplinando novas relações 
dos indivíduos entre si, buscando assegurar, através 
de leis que consagrem êsses direitos, a conveniência 
entre aquelas duas fôrças, cuja harmonia é 
indispensável à ordem social. 

 
RUMO A ESCOLHER PELOS TRABALHADORES 

 
Mas essa harmonia só é possível no 

equilíbrio dessas fôrças, e êsse equilíbrio só pode 
existir com a organização delas no sindicato, para 
o trato do trabalhador como empregador, e como 
um instrumento de contato fácil e entendimento, 
entre ambos; e no Partido político, como 
instrumento de aglutinação política das massas 
trabalhadoras e orientação política das massas 
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trabalhadoras sobretudo, expostas a todos os 
desvios ideológicos. 

Sim, porque, vítimas também do fascismo que 
as envolveu, elas estão, hoje, com as franquias 
democráticas, expostas ao extremismo da esquerda, 
que as solicita e influencia com visões em que a 
liberdade é a primeira vitima, quando não é a própria 
vida que gerações perderam na Rússia, em 
holocausto a uma revolução com que, de um golpe 
se substituiu um mundo econômico e social, por 
outro. 

Ao invés disso a Inglaterra nos dá o exemplo 
de como poderemos manter o regime econômico e 
político da livre iniciativa, modificando, embora, os 
padrões clássicos e odiosos do capitalismo para 
satisfazer o reclamo das massas. 

Foi a organização sindical, foi o Partido 
Trabalhista Britânico (o PT Inglês) que permitiram o 
equilíbrio de fôrças contendo o capital dos seus 
abusos, e fazendo por outro lado, recuar as 
tendências extremistas que irromperam aqui e ali, e 
a tal ponto o fizeram que o Partido Comunista perdeu 
as cadeiras que já havia alcançado no Parlamento 
Inglês. 

 
O PARTIDO TRABALHISTA E SEU PROGRAMA 

 
Também, entre nós, o Partido Trabalhista 

Brasileiro, sôbre tranqüilizar o trabalhador, quantos 
vivem de salários, nos balcões comerciais, nas 
repartições, públicas, nos escritórios ou nas fábricas, 
nos portos ou nas fazendas, na cidade enfim ou nos 
campos, pequenos comerciantes, industriais ou 
lavradores, sujeitos ao poder do capital, sôbre 
tranqüilizar, dizíamos o trabalhador quanto às  
suas aspirações não só de liberdade política mas 
ainda de berm-estar, tranqüiliza ainda as outras 
classes do perigo de revoluções sociais em que com 
 

elas o melhor da nossa geração seria vitima. 
O nosso Partido, criado sob a inspiração de 

Getúlio Vargas, cioso da obra social que havia 
começado, não busca senão dar às classes menos 
favorecidas, aquêles bens que constituem condições 
básicas de uma vida digna, como o prevê a nossa 
Constituicão, condições que não podem constituir 
privilégio de poucos, como tem sido, porque são 
necessidades de todos – escola, médico e moradia, 
seguro de vida ou seguro social que proteja os sêres 
humanos na invalidez, na velhice, na viuvez e na 
orfandade. 

Buscamos, assim, sem esquecer a parte que 
hoje cabe ao Estado na vida econômica e social, 
buscamos restaurar o regime da livre iniciativa na 
confiança que uma grande maioria de individuos está 
perdendo, sobretudo nos países subdesenvolvidos, 
empobrecidos pelas condições precárias de suas 
populações, sem instrução, mal alimentadas, e por 
isso, expostas a tôdas as doenças, vivendo em 
mocambos com infimos salários, condição de vida 
humana que inspirou aquela doutrina que Cristo 
espalhara pelo mundo, de amor ao próximo, de 
bondade para com os pequenos, os deserdados da 
sorte. 

Outra não é a inspiração da ideologia 
trabalhista, conforme bem o reconhecia o Arcebispo 
D. Vicente Scherer, em carta que nos enviara, há 
tempos. 

Não se diga, como às vêzes temos ouvido, 
que estamos, com aposentadorias e benefícios aos 
trabalhadores, estimulando o desinterêsse do 
trabalhador pelo trabalho. Ao contrário, procuramos 
dar-lhe condições físicas que melhor o capacitem 
para os seus misteres quotidianos, e segurança para 
o dia de amanhã, para que se sinta estimulado a 
trabalhar, certo de que só o trabalho aumentará a 
produção e de que participará dos resultados dela 
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em condições iguais, ao menos, às do capital. 
Por essa forma, reconhecido e compensado o 

seu esfôrço, êle saberá que está criando na 
prosperidade da emprêsa em que trabalhe, melhores 
condições para a sua própria subsistência. 

Ganhará por essa forma, a sociedade tôda, 
em paz e bem-estar, de que estamos carentes, num 
mundo em que as massas despertadas pela 
pregação extremista se agitam, levantando, aqui e 
ali, em plano diferente, a bandeira das suas 
reivindicações. 

 
NACIONALISMO E EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA 

 
E sentimos a aflição dos dias que vivemos, 

num País como o nosso, rico de possibilidades que 
queremos explorar com nossos próprios recursos 
para não sermos explorados por aquelas fôrças 
capitalistas estrangeiras que hão submetido até aqui, 
os povos menos avisados ou impotentes para 
escapar aos seus tentáculos. 

E então, somos nacionalistas, por um 
imperativo de coerência com as próprias idéias que 
defendemos internamente – a defesa das massas 
menos favorecidas, nos levaria no plano 
internacional, à dos povos ou países também menos 
favorecidos, contra a opressão ou a espoliação de 
países ricos e poderosos através de suas 
tentaculares organizações econômicas ou trustes. 

Procuramos, então, explorar o nosso petróleo, 
o nosso carvão, o nosso minério, com recursos 
próprios para que possamos nos beneficiar das 
vantagens econômicas que, alhures. fizeram a 
riqueza de outros povos. 

Buscamos construir uma indústria, a nossa 
própria indústria, desde a siderúrgica, até as de 
tecidos que, sem falar nas tarifas protecionistas; se 
nutrem ainda em grande parte dos auxílios fi- 
 

nanceiros do Govêrno, através do Banco do Brasil, 
para que possamos emancipar-nos do estrangeiro e 
criarmos a nossa própria riqueza. 

Haveremos porém de convir que a nossa 
geração está pagando, na inflação, o custo de boa 
parte dessa estruturação econômica, desse futuro 
que queremos fazer mais próspero e mais tranqüilo. 

E o faremos, como o estamos fazendo com 
decisão e coragem, mas que não se esqueça a parte 
com que nesse sacrifício, entram os trabalhadores. 

Os benefícios hão de ser para êles também, 
só os terão porém, se estiverem atentos, através de 
suas organizações, em que o partido político é o 
instrumento mais eficaz. 

 
LAVOURA E PESCA 

 
Não poderíamos esquecer que nos nossos 

campos, como nos nossos mares estão fontes de 
riqueza igual, e uma população maior do que nas 
cidades, digna de igual assistência. 

O lavrador, como o pescador, hão de estar 
presentes às nossas preocupações de progresso e 
bem-estar. 

A êles deve caber, também, boa parte dos 
recursos assistenciais que o desenvolvimento 
econômico reclama, – em crédito, em máquinas e 
navios que lhes permitam aperfeiçoar o seu trabalho, 
e produzir mais com menos esfôrço; êsse penoso 
esfôrço em que os vemos, enfrentando terras menos 
férteis e pragas assoladoras, ou mares procelosos. 

Já o estamos fazendo, é certo, com créditos 
que o Banco do Brasil está proporcionando ao 
lavrador ou à Caixa de Crédito da Pesca ao 
pescador. 

Também o Serviço Social Rural criado em lei 
do Congresso e em organização, há de proporcionar  
assistência social ao homem do campo. 
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São iniciativas tomadas ainda no Govêrno 

Getúlio Vargas. 
Mas, cumpre revigorá-las, ampliando-as, 

sempre mais. 
 

PROBLEMAS DE INTERÊSSES CATARINENSES 
 

Mas, afora os aspectos de sentido humano e 
por isso, universais, da doutrina trabalhista e o 
sentido nacionalista que dizem com a vida do País, 
temos presente os seus reflexos em nosso Estado, 
nos trabalhos das nossas minas, das nossas 
indústrias, do nosso comércio, que se beneficiam 
também daquela orientação do partido trabalhista. 

Havemos, entretanto, de pensar nas nossas 
Estradas de Rodagens e de Ferro – Teresa Cristina 
– Santa Catarina e de Rêde Viação Paraná-Santa 
Catarina nos nossos portos – São Francisco, Itajaí, 
Florianópolis e Laguna, servindo as zonas distintas 
em que se divide o Estado, nos nossos produtos de 
exportação – o mate, a madeira, que todos 
dependem de providências no âmbito federal. 

E mais que tudo, a coordenação do trabalho dos 
representantes federais, entre si e com os próprios 
Governos estadual, e municipal, sejam de que partidos 
forem, a fim de que, em planos que se façam para cada 
zona do território catarinense, aproveitarmos melhor o 
esfôrço de todos os homens responsáveis dêste Estado. 

Serão êsses, outros tantos itens com que, se 
merecermos a honra desta nova eleição para o Senado, 
continuaremos naquela Casa do Congresso e junto aos 
órgãos federais, a atividade que ali temos desenvolvido. 

 
EXORTAÇÕES AOS MOÇOS 

 
Não tenho nem alimento prevenções,  

nem tenho compromissos nem ligações  
com grupos econômicos ou de outra ordem que 
 

dificultem os meus movimentos, senão aquêles que 
decorrem da minha filiação partidária e da qualidade 
de representante do povo catarinense. 

E continuo a ser o que era quando  
comecei minha vida pública – com o espírito 
salvo de contaminações que o trato com as 
realidades da vida comum ou pública pudessem 
determinar. 

E se assim me sinto a esta altura da vida, 
movido por ideais políticos, que os anos apenas 
sublimaram, posso conclamar além daquelas 
reservas de fôrça que residem no seio das massas 
trabalhadoras, aquelas outras reservas puras e 
inesgotáveis, sempre renovadas, que se 
encontram no coração dos moços, da mocidada 
nascente, mas atuante da vida acadêmica de 
Santa Catarina, posso conclamá-las para que 
venham formar ao nosso lado. Assim podemos 
levar avante uma política alta, sem personalismo, 
sem ódios, cristã e amorável para o bem do povo, 
sobretudo daqueles que aspiram um mundo 
melhor para si e um futuro mais feliz para seus 
filhos. 

Que as outras classes, que outros Partidos 
políticos nos compreendam e conosco possam 
cooperar também; que Deus nos ilumine para que 
numa ação impessoal possamos continuar 
trabalhando em favor do nosso progresso 
econômico, dos trabalhadores, de Santa Catarina e 
do Brasil. 

Êsse, Sr. Presidente, o discurso com que me 
apresentei à Convenção do meu Partido, para 
agradecer a honrosa indicação do meu nome às 
próximas eleições para o Senado da República. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos 
requerimentos de urgência. 

São lidos os seguintes requerimentos 
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REQUERIMENTO 
Nº 194, DE 1958 

 
Requeremos urgência, de acôrdo com o 

requerimento, para a votação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1958, que transforma em unidades 
da Universidade do Recife, os cursos de Odontologia 
e Farmácia anexos à Faculdade de Medicina de 
Pernambuco. 

Sala das Sessões, em 26-5-58. – Nelson 
Firmo – Othon Mäder – Sylvio Curvo – Alencastro 
Guimarães – Onofre Gomes – Jorge Maynard – 
Saulo Ramos – Novaes Filho – Mourão Vieira. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 195, DE 1958 

 
Requeremos à Mesa do Senado, nos têrmos 

do Regimento, urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 68, de 1958, que reestrutura o quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. 
–  Nelson Firmo – Gomes de Oliveira – Georgino 
Avelino – Othon Mäder – Sylvio Curvo – 
Alencastro Guimarães – Onofre Gomes – Jorge 
Maynard – Saulo Ramos – Novaes Filho – Mourão 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados depois da Ordem 
do Dia. (Pausa). 

Na sessão de hoje foi lida a Mensagem nº 
117-A, em que o Sr. Presidente da República 
comunica as razões do veto ao projeto de lei que 
estende aos segurados de todos os Institutos de 
Previdência Social os benefícios do art. 3º e 
respectivos parágrafos da Lei 3.322, de 26 de 
novembro de 1957, e dá outras providências. 

 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 17 de junho próximo, às 15 horas. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designo os Senhores Senadores Ruy Carneiro –
Mathias Olympio e Juracy Magalhães. (Pausa). 

Comunico ao Senado que, atendendo ao fato 
de se acharem ausentes desta Capital numerosos 
Congressistas, conforme ficou evidenciado nas 
últimas sessões do Congresso Nacional, esta 
Presidência resolveu transferir, para datas a serem 
ulteriormente marcadas, as sessões conjuntas que 
deviam realizar-se nos dias 27 e 29 do mês em curso, 
para apreciação de votos presidenciais.(Pausa). 

Vão ser lidos ofícios ecaminhados à Mesa. 
São lidos os seguintes ofícios. 
 

OFÍCIO 
 
Em 26 de maio de 1958. 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Senhor 

Senador Ezechias da Rocha, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar-lhe substituto temporário na 
Comissão de Redação, na forma do disposto no art. 
39, § 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Públio de Mello. 
 

OFÍCIO 
 
Em 26 de maio de 1958. 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Senhor 

Senador Rui Palmeira, solicito se digne Vossa 
Excelência designar-lhe substituto temporário na 
Comissão de Redação, na forma do disposto no 
artigo 39, § 2º, do Regimento Interno: 

Atenciosas saudações – Públio de Mello. 
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O SR. PRESIDENTE: – Atendendo às 

solicitações de que tratam os ofícios lidos, 
designo os nobres Senadores Júlio Leite e Sylvio 
Curvo. 

Continua a hora do Expediente. 
Não há outros oradores inscritos. 
Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 196, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra "i" do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1958, seja 
submetido ao Plenário em 1º Iugar. 

Sala das Sessões, em 26-5-58 – Filinto Müller. 
O SR. PRESIDENTE: – Em vista da 

deliberação do Plenário, anuncio a 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 13, de 1958, que transforma em estabelecimento 
federal de ensino superior a Escola de Química da 
Universidade do Paraná; federaliza a Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará e a Faculdade de 
Medicina de Alagoas; cria a Escola de Química da 
Universidade da Bahia a Faculdade de Odontologia e 
o Instituto de Pesquisas Bioquímicas e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 169, de 1958, do Sr. Daniel Krie- 
 

ger e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão 
extraordinária de 21 do mês em curso), dependendo 
de pareceres das Comissões de: Constituição e 
Justiça, Educação e Cultura e Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Públio de Mello, para emitir o parecer da 
Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (lê o seguinte 
parecer): – Objetiva o presente projeto criar, 
federalizar e subvencionar, vários estabelecimentos 
de ensino superior, vinculando, no último caso, ao 
regime de que trata o art. 17 da Lei nº 1.254, de 4 de 
dezembro de 1950. 

Assim, é transformada em estabelecimento 
Federal de Ensino Superior, integrada na 
Universidade do Paraná a Escola de Química da 
mesma Universidade, criadas a Escola de Química, 
da Universidade da Bahia, a Faculdade de 
Otontologia e o Instituto de Pesquisas Bioquímicas, 
integrados na Universidade do Rio Grande do Sul, e 
federalizadas a Faculdade de Ciências Econômicas 
do Ceará, integrada na Universidade do mesmo 
Estado e a Faculdade de Medicina de Alagoas. 

Em complementação aos seus objetivos, dispõe, 
ainda, o projeto em exame, que serão incorporados ao 
Patrimônio Nacional independentemente de 
indenização, mediante inventário e escritura pública, os 
bens móveis e imóveis dêsses estabelecimentos de 
ensino, além de prescrever, também a forma de 
aproveitamento no serviço público federal, do pessoal 
dos estabelecimentos federalizados. 

O ponto de principal controvérsia que  
a proposição apresenta é o que se  
consubstancia em seu art. 2º, onde se  
determina a integração da Escola Técnica 
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de Comércio do Paraná, na Universidade dêsse 
mesmo Estado. 

Relativamente ao assunto, o Ministério de 
Educação e Cultura, atendendo a uma solicitação 
desta Casa, encaminhou, por ofício, sua 
fundamentada opinião, concluindo por entender que 
a federalização da Escola do Comércio do Estado do 
Paraná, de modo algum, consulta aos interêsses do 
ensino. 

Nesse passo aduz as seguintes consignações: 
"Pretende o referido dispositivo que a Escola 

Técnica do Paraná passe a integrar a 
Universidade do Paraná, com a autorização 
própria dos cursos ali existentes, o que não tem o 
menor cabimento, porquanto uma Universidade 
deve ser constituída, na forma da legislação 
vigente dos estabelecimentos de ensino superior, 
não devendo dela fazer parte um estabelecimento 
de ensino de grau médio, como nas condições 
indicadas. 

Desejo ressaltar que o magnífico reitor da 
Universidade do Paraná transmitiu a êste Ministério 
resolução do Conselho Universitário, manifestando-
se, por unanimidade, contrâriamente à integração da 
Escola Técnica de Comércio na referida 
Universidade. 

Outrossim, a pretendida federalização da 
Escola Técnica do Paraná não é aconselhável 
porque o Govêrno Federal ainda não tem na sua 
rêde, nenhum estabelecimento dêsse tipo, e a 
organização dessa rêde, quando oportuna, deverá 
ser objeto de estudos especiais, a fim de que seja 
feita justa distribuição das escolas pelas diversas 
regiões do País. 

É ainda, de se ponderar que o corpo 
docente das Escolas Comerciais não é integrado 
por professôres que tenham prestado concurso 
de provas e de títulos, circunstâncias que  
não recomendam o aproveitamento dêles como 
 

professôres catedráticos, na forma pretendida pelo 
projeto". 

Atendendo, pois, às judiciosas ponderações 
contidas no ofício do Ministério da Educação e 
Cultura, nos manifestamos pela aprovação do 
projeto, oferecendo a seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Suprimam-se: 
a) o art. 2º; 
b) o item "b" do art. 7º; 
c) o art. 8º; 
d) o item 2º do art. 9º. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Ary Vianna, Relator do projeto na Comissão 
de Finanças. 

O SR. ARY VIANNA (lê o seguinte parecer): 
– Versa o presente projeto sôbre a transformação, 
federalização e criação de vários estabelecimentos 
de ensino superior. 

O Ministério da Educação e Cultura, chamado 
a opinar na espécie, conclui contràriamente ao art. 
2º, tendo em vista que o mesmo não expressa 
prática recomendável para os interêsses do ensino. 

Atendendo a essa ponderão, a Comissão de 
Educação ofereceu a Emenda nº 1-C, que 
consubstancia o ponto de vista ministerial excluindo 
do projeto o art. 2º e demais preceitos que lhe são 
pertinentes. 

Isto pôsto, atendendo que o projeto, em tese, 
atende aos reais interêsses do ensino, decorrendo 
daí, despesa que se justifica em razão do alto 
significado dos seus propósitos, opinarmos pela 
aprovação do projeto com a Emenda nº 1-C, da 
douta Comissão de Educação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O relator  
da matéria na Comissão de Constituição e  
Justiça é o Sr. Lima Guimarães. S. Exa. não está 
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presente mas enviou à Mesa o seu parecer, que vai 
ser lido. 

É lido o seguinte parecer: 
 

PARECER 
 

Relator: Sr. Lima Guimarães 
O presente projeto transforma em 

estabelecimento federal de ensino superior, 
integrada na Universidade do Paraná a Escola de 
Química da mesma Universidade; integra na 
Universidade do Paraná, com a autonomia própria 
dos cursos ali existentes, a Escola Técnica do 
Comércio, que funciona anexa à Faculdade de 
Direito daquela Universidade; federaliza a 
Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará, 
integrada na Universidade do mesmo Estado e a 
Faculdade de Medicina de Alagoas; e cria a Escola 
de Química da Universidade da Bahia a Faculdade 
de Odontologia e o Instituto de Pesquisas 
Bioquímicas, com sede em Santa Maria, integrados 
na Universidade do Rio Grande do Sul (art. 1º, 2º, 
3º e 4º). 

II – O projeto determina, nos demais artigos 
(6º a 15) as providências decorrentes da 
federalização e criação daqueles estabelecimentos 
de ensino, relativamente à incorporação e seus 
bens, ao aproveitamento de seus professôres e 
dos seus servidores em geral, e às despesas 
necessárias. 

III – Nada notamos, na proposição, do ponto 
de vista constitucional, que a invalide. 

Entretanto, a integração na Universidade do 
Paraná, com a autonomia própria dos cursos ali já 
existentes, da Escola Técnica de Comércio (art. 2º), 
é medida que foge ao sistema de ensino vigente no 
Brasil. 

No mais nada a objetar, convindo,  
porém, ressaltar que, a proposição não  
está redigida conforme à boa técnica  
legislativa, pois entre outras falhas, apresen- 
 

 

ta a de conceder subvenções a entidades que 
nenhuma relação têm com aquelas que federaliza, 
cria ou incorpora. 

IV – Ante o exposto, somos pela aprovação do 
projeto, com a emenda da Comissão de Educação e 
Cultura. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Foram enviados à 
Mesa várias emendas, que vão ser lidas. 

São lidas as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – É criada na cidade de São Luís, capital 

do Estado do Maranhão, a Faculdade de Ciências 
Econômicas. 

 
Justificação 

 
O Maranhão, Estado de gloriosas tradições 

intelectuais, necessita de uma Faculdade de 
Ciências Econômicas, para facilitar o ensino das 
ciências econômicas de tanto desenvolvimento na 
época presente. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. – 
Sebastião Archer – Públio de Mello. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Onde convier: 
Art. – É criada, no Ministério da Educação e 

Cultura, Diretoria do Ensino Superior, a Faculdade 
de Medicina do Maranhão, em São Luís, cabendo ao 
Poder Executivo enviar Mensagem, dentro de 60 
(sessenta) dias, propondo a criação dos cargos e 
demais providências. 

 
Justificação 

 
O Maranhão é um dos Estados da Federação 

mais necessitados de profissionais da Medicina. 
Com uma população de cêrca  

de 1.800.000 habitantes não dis- 
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põe de mais de 15 profissionais no interior onde as 
endemias e outras doenças assolam às suas 
populações. 

É o Maranhão além disso, um centro de estudos, 
hoje de padrão compatível com a existência de uma 
Faculdade de Medicina. Além do mais, São Luís dispõe 
de bons hospitais, de um corpo de profissionais da 
Medicina que podem arcar com as responsabilidades 
do ensino médico, se para tanto contribuir o Govêrno 
através de seus órgãos competentes. 

Há no Maranhão, hoje, já uma Faculdade de 
Direito uma de Farmácia, uma de Odontologia, uma de 
Filosofia, uma de Enfermagem e uma de Serviço Social 
sendo que as três primeiras já estão federalizadas. 

É de tôda justiça, pois, que uma Faculdade de 
Medicina se ja dada àquela Estado, que tantas 
tradições de cultura tem no cenário nacional. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. –  
Prisco dos Santos. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Inclua-se no artigo 3º do projeto a Faculdade de 

Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, 
mantida pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro. 

 
Justificação 

 
A Instituição mantenedora da Faculdade foi 

fundada em 2 de junho de 1902, e o Decreto 
Legislativo número 1.339, de 9 de janeiro de 1905, 
reconheceu-lhe os diplomas como oficiais e que 
fôssem expedidos pelos seus cursos destinados a 
formar contadores e graduados em ciências 
econômicas e comerciais. 

As instituições de ensino comercial  
e superior de ciências econômicas e  
comerciais de então, quando tinham os  
seus diplomas oficializados, ficavam sujeitas à 
 

observância do mesmo plano de estudos adotado 
pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro. 

Considerada padrão do ensino comercial e do 
ensino econômico em nosso Pais, àquela época 
mereceu do Govêrno da União ainda o Decreto nº 
8.206, de 8 de setembro de 1910, que lhe transferiu 
a sede para o próprio nacional da Praça ,15 de 
Novembro, onde ainda está funcionando. Pelo 
Decreto nº 9.264, de 24 de dezembro de 1911, aos 
seus diplomas foi assegurada preferência em 
nomeações para cargos específicos do serviço 
público. 

Vários foram os atos do Govêrno que 
prestigiaram à Instituição, que, com o seu apoio 
direto realizou o Primeiro Congresso Nacional de 
Expansão Econômica como preparativo do 
Congresso Internacional de Expansão Econômica 
realizado na Bélgica (Liége). O brilho do conclave 
de que participaram o Govêrno Federal e dos 
Estados foi em grande parte devido aos 
professôres da Academia de Comércio que 
presidiram as suas sete comissões e relataram os 
trabalhos com os quais o Brasil pôde apresentar-
se em Liége na representação do pranteado Dr. 
Brasílio Itiberé da Cunha, então seu Ministro no 
Paraguai. 

Em conseqüência dêsse trabalho, criou-se o 
Museu Comercial do Rio de Janeiro, sob a direção 
da Academia de Comércio, que promoveu a 
Exposição de 1908, e participou de outras 
realizadas no, exterior, como a de Turim, de Nova 
York etc. 

Foi o primeiro estabelecimento de ensino 
especializado no campo das ciências econômicas 
que realizou cursos sistemáticos de formação 
reconhecidos pelo Govêrno Federal, com um 
passado de mais de cinqüenta e cinco anos de 
devoção à causa pública e de excelentes serviços 
prestados à educação nacional. 
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O passado da Instituição está cheio de 

tradições dignas do maior aprêço do Estado que 
deve preservá-las como patrimônio histórico da 
cultura nacional. 

Com um magnífico corpo de professôres, que 
vêm há anos prestando os mais relevantes serviços 
à educação, a Instituição fêz-se conhecida de forma 
a dispersar mais esclarecimentos nesta justificação 
em que se propõe a sua federalização. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. –  
Lino de Mattos. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Onde convier: 
Art. – É tornada federal a Faculdade de 

Medicina do Triângulo Mineiro, Uberaba, a que se 
refere o Decreto nº 39.249, de 24 de março de 1954, 
cumprindo ao Poder Executivo enviar mensagem 
propondo as providências para efetivação da 
medida. 

 
Justificação 

 
A Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro, criada em Uberaba pelo Decreto nº 35.249, 
de 24 de março de 1954, iniciou suas atividades no 
mesmo ano, estando atualmente em seu 5º ano de 
funcionamento. 

Fundada e mantida por Sociedade Civil, sem 
fins lucrativos, a Sociedade Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro, vem sendo subvencionada pelo 
Govêrno Federal desde o seu 3º ano de 
funcionamento. 

É, sem dúvida alguma, a mais avançada 
sentinela do Ensino Médico, no interior do País, 
sendo procurada por estudantes de todos os pontos 
do Brasil, como demonstra o seu quadro de 
matrícula, onde se verifica que, do extremo norte 
(Amazonas) até Santa Catarina, saem jovens para 
disputar os seus concursos vestibulares. 

 

Localizada em Uberaba, cidade sede de 
inúmeras outras escolas superiores como Direito, 
Engenharia, Odontologia e Filosofia centro de 
convergência de imensa região – Oeste de Minas, 
Goiás, Mato Grosso e parte de São Paulo, além do 
populoso Triângulo Mineiro, a Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro veio dar um passo 
avançado e seguro na descentralização do Ensino 
Médico. 

Preparando jovens capazes de se fixarem no 
interior, isentos da tentação das Capitais. a 
Faculdade, no afã de bem atingir o programa que se 
traçou desde o início, criou e mantém, o regime de 
tempo integral para a maioria das suas cadeiras 
básicas e tem contratado professôres dos maiores 
centros de ensino do País, além de um professor 
italiano, que se acha à frente da cadeira de 
Histologia e Embriologia. 

Como corolário da inflexível linha de conduta 
que vem seguindo, conseguiu atrair a atenção da 
Fundação Rockefeller que se propõe, a começar 
dêste ano, a auxiliar a Faculdade no equipamento de 
suas cadeiras báicas. 

Federalizada, a Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro, estará em melhores condições de 
satisfazer ao seu desideratum, que é o das 
autoridades superiores do Ensino, e prestará enorme 
colaboração à política atual de valorização do 
interior, cristalizada na construção de Brasília e na 
mudança da Capital Federal. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. –  
Bernardes Filho. 

 
EMENDA Nº.5 

 
Federaliza a Universidade Rural de Minas 

Gerais. 
 
Art. 1º A Universidade Rural do Estado  

de Minas Gerais, instituição de ensino  
Superior, subvencionada pelo Govêrno Fede- 
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ral nos têrmos da Lei nº 2.470, de 28 de abril de 
1955 e cujos fins estão fixados na Lei número 272, 
de 13 de novembro de 1948, do Govêrno do Estado 
de Minas Gerais, fica transformada em 
Estabelecimento mantido pela União, passando a 
denominar se Universidade Rural de Minas Gerais. 

§ 1º As unidades que constituem a 
Universidade Rural de Minas Gerais que são as 
atuais, passarão a denominar-se: 

a) Reitoria 
b) Escola Superior de Agricultura 
c) Faculdade de Veterinária 
d) Escola Superior de Ciências Domésticas 
e) Instituto de Especialização para Pós-

Graduados 
f) Instituto de Experimentação e Pesquisas 
g) Serviço de Extensão 
§ 2º A Universidade Rural de Minas Gerais 

continua com sede na cidade de Viçosa, Estado de 
Minas Gerais, salvo a Faculdade de Veterinária, cuja 
sede é na cidade de Belo Horizonte, Capital do 
Estado de Minas Gerais. 

§ 3º Anexa à Universidade Rural de Minas 
Gerais funcionará a Escola Média de Agricultura de 
Florestal, com sede no distrito de Florestal, Município 
de Pará de Minas. Estado de Minas Gerais, que à 
mesma foi transferida pela Lei nº 1.360, do Govêrno 
do Estado de Minas Gerais. 

§ 4º A Escola Superior de Ciências 
Domésticas, além de seu curso superior, poderá 
manter outros cursos de graus diferentes. 

§ 5º Tôdas as Escolas que pertencem à 
Universidade Rudal de Minas Gerais poderão manter 
cursos que possibilitem acesso aos seus respectivos 
cursos superiores. 

Art. 2º A Universidade Rural de Minas Gerais 
fica, assim, constituída como pessoa jurídica que 
continuará em pleno gôzo de sua autonomia didática 
administrativa, financeira e disciplinar. 

 

Art. 3º Como entidade autônoma a 
Universidade Rural de Minas Gerais continuará 
assumindo tôdas as responsabilidades decorrentes 
dos contratos, ajustes e convênios que houver 
celebrado até o presente momento. 

Art. 4º Os atuais patrimônios da Universidade, 
das Escolas, dos Institutos e do Serviço, inclusive os 
da Escola Média de Agricultura de Florestal, 
constituídos por imóveis, semoventes, oficinas, 
laboratórios gabinetes, usinas, culturas, material de 
ensino, bibliotecas e títulos de dívida pública 
continuarão a lhes pertencer e a ser pela 
Universidade livremente administrados. 

§ 1º Quaisquer rendas da Universidade ou de 
suas unidades, bem como o produto da alienação de 
imóveis pertencentes a quaisquer delas, sòmente 
poderão ser empregados no plano de 
desenvolvimento da Universidade e das suas 
unidades, para incentivo à pesquisa, à 
experimentação, enfim, à difusão da cultura científica 
e aperfeiçoamento da técnica, mediante deliberação 
do Conselho Universitário. 

§ 2º Independentemente do dispoto no 
parágrafo anterior, serão consignadas no Orçamento 
da União as dotações que para os mesmos fins 
forem destinadas à Universidade e às suas 
Unidades. 

Art. 5º São criados no quadro permanente do 
Ministério da Educação e Cultura os seguintes 
cargos: 

1 Reitor em comissão CC-2; 5 Diretores em 
Comissão CC-4; 1 Diretor em Comissão CC-6; 1 
Chefe de Serviço em comissão CC-4; 66 Professôres 
Catedráticos padrão O; 10 Professôres Catedráticos 
Padrão M; 1 Contador padrão N; 3 Contadores padrão 
H; 8 Contadores padrão I; 1 Oficial Administrativo 
padrão N; 3 Oficiais Administrativos padrão M; 4 
Oficiais Administrativos padrão L; 8 Oficiais 
Administrativos padrão I; 4 Oficiais Administrativos 
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padrão H; 9 Oficiais Administrativos padrão G; 15 
Oficiais Administrativos padrão F; 18 Oficiais 
Administrativos padrão E; 3 Bibliotecários padrão L; 
1 Bibliotecário padrão K; 1 Almoxarife padrão J; 7 
Almoxarifes padrão F. 

Art. 6º São criados no quadro permanente do 
Ministério da Educação e Cultura 1 (uma) função 
gratificada de Secretário FG-3; 7 funções gratificadas 
de Secretário FG-4; 1 (uma) função gratificada de 
Chefe de Contadoria símbolo FG-3; 6 funções 
gratificadas de Chefe de Contadoria símbolo FG-4; 
29 funções gratificadas de Chefe de Contadoria 
símbolo FG 4; 29 funções gratificadas de Chefes de 
Departamento símbolo FG-3; 6 funções gratificadas 
de Chefe de Departamento símbolo FG-4; 5 funções 
gratificadas de Chefe de Portaria símbolo FG-5; 10 
funções gratificadas de Assistente de Diretoria 
símbolo FG-3. 

Art. 4º São criados no quadro de 
extranumerários mensalistas do Ministério da 
Educação e Cultura os seguintes cargos: 

45 Professôres Adjuntos, referência 29; 50 
Professôres Assistentes, referência 28; 51 
Instrutores de Ensino referência 27; 1 Capelão 
referência 29; 1 Enfermeiro, referência 23; 7 
Enfermeiros, referência 22; 5 Porteiros, referência 
24; 8 Serventes, referência 21; 11 Serventes, 
referência 20; 15 Serventes, referência 19; 22 
Serventes, referência 18; 15 Serventes, referência 
17; 2 Auxiliares de Laboratório, referência 21; 2 
Auxiliares de Laboratório, referência 20; 2 Auxiliares 
de Laboratório, referência 19; 15 Auxiliares de 
Laboratório, referência 18; 12 Auxiliares de 
Laboratório, referência 17; 4 Motoristas, referência 
22; 10 Motoristas referência 21; 4 Motoristas, 
referência 20; 10 Motoristas, referência 19; 6 
Professôres Primários, referência 22; 8 Professô- 
 

res Primários, referência 21; 3 Práticos Rurais, 
referência 22; 3 Práticos Rurais, referência 21; 4 
Práticos Rurais, referência 20; 8 Práticos Rurais, 
referência 19; 3 Nutricionistas, referência 19; 2 
Instrutores de Esporte, referência 28; 5 Instrutores de 
Esporte, referência 27; 6 Extensionistas Rurais, 
referência 30; 4 Supervisores, Regionais, referência 
29; 12 Supervisores Locais, referência 28; 3 
Fotógrafos, referência 22; 50 Técnicos de 
Experimentação, referência 29; 25 Técnicos de 
Experimentação, referência 28; 20 Técnicos de 
Experimentação, referência 27; 30 Técnicos de 
Experimentação, referência 26; 22 Vigias, referência 
19; 14 Datilógrafos, referência 21; 14 Datilógrafos, 
referência 20; 14 Datilógrafos, referência 19; 14 
Escriturários, referência 21; 14, Escriturários, 
referência 20; 14 Escriturários, referência 19; 22 
Oficiais Administrativos, referência 20; 22 Oficiais 
Administrativos, referência 19; 26 Oficiais 
Administrativos, referência 18; 3 Artífices, referência 
25; 3 Artífices, referência 24; 4 Artífices, referência 
23; 4 Artífices, referência 22; 5 Artífices, referência 
21; 6 Artífices, referência 20; 14 Artífices, referência 
19; 3 Técnicos Agrícolas, referência 25; 6 Técnicos 
Agrícolas, referência 24; 3 Técnicos Agrícolas, 
referência 23; 9 Técnicos Agrícolas, referência 22; 8 
Técnicos Agrícolas, referência 21; 1 Médico, 
referência 30; 3 Médicos, referência 29; 1 Médico, 
referência 28; 2 Dentistas, referência 29; 2 Dentistas, 
referência 28; 1 Farmacêutico, referência 29; 1 
Farmacêutico, referência 28. 

Art. 8º Ao pessoal permanente serão 
expedidos Decretos de Nomeação e ao pessoal 
extranumerário mensalistas serão expedidos pelo 
Reitor títulos de admissão, feita a respectiva 
averbação no Ministério da Educação e  
Cultura. 
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Art. 9º Para a execução do disposto no art. 1º 
ficam abertos os seguintes créditos nos encargos 
gerais do Ministério da Educação e Cultura: 
 
 Cr$ 

 Verba 1.0.00:  
   

1.1.01..................................................  27.551.520,00 
1.1.04.................................................. 76.641.840,00 
1.1.05.................................................. 14.343.360,00 
1.1.06.................................................. 482.000,00 
1.1.10.................................................. 1.260.000,00 
1.1.11.................................................. 1.680.000,00 
1.1.13.................................................. 3.846.760,00 
1.1.14.................................................. 5.728.380,30 
1.1.15.................................................. 2.838.000,00 
1.1.16.................................................. 684.000,00 
1.1.20.................................................. 880.000,00 
1.1.23.................................................. 4.891.857,60 
1.1.26.................................................. 984.000,00 
1.1.27.................................................. 40.044.320,00 
1.3.01.................................................. 100.000,00 
1.3.02.................................................. 942.000,00 
1.3.03.................................................. 425.000,00 
1.3.04.................................................. 2.896.000,00 
1.3.05.................................................. 975.000,00 
1.3.06.................................................. 120.000,00 
1.3.07.................................................. 3.600.000,00 
1.3.08.................................................. 8.800.000,00 
1.3.10.................................................. 4.360.000,00 
1.3.11.................................................. 6.460.000,00 
1.3.12.................................................. 220.000,00 
1.3.13.................................................. 783.000,00 
1.3.14.................................................. 380.000,00 
1.4.01.................................................. 360.000,00 
1.4.03.................................................. 2.100.000,00 
1.4.04.................................................. 1.300.000,00 
1.4.05.................................................. 1.380.000,00 
1.4.06.................................................. 170.000,00 
1.4.08.................................................. 200.000,00 
1.4.09.................................................. 430.000,00 
1.4.10.................................................. 85.000,00 
1.4.11.................................................. 8.050.000,00 
1.4.12.................................................. 1.250.000,00 
1.4.13.................................................. 120.000,00 
1.5.01.................................................. 350.000,00 
1.5.02.................................................. 560.000,00 
1.5.03.................................................. 77.000,00 
1.5.04.................................................. 300.000,00 
1.5.05.................................................. 260.000,00 
1.5.06.................................................. 200.000,00 
1.5.07.................................................. 1.750.000,00 
1.5.11.................................................. 380.000,00 
1.5.12.................................................. 720.000,00 

 

1.5.13.................................................. 980.000,00 
1.5.14................................................. 2.110.000,00 
1.6.01.................................................. 820.000,00 
1.6.03.................................................. 100.000,00 
1.6.04.................................................. 700.000,00 
1.6.05.................................................. 300.000,00 
1.6.07.................................................. 90.000,00 
1.6.11.................................................. 1.270.000,00 
1.6.13.................................................. 3.700.000,00 
1.6.14.................................................. 650.000,00 
1.6.17.................................................. 480.000,00 
1.6.23.................................................. 460.000,00 
  
 Na verba 2.0.00  
   
2.1.01.................................................. 320.000,00 
2.3.01.................................................. 1.366.000,00 
2.3.02.................................................. 648.000,00 
2.3.03.................................................. 672.000,00 
2.3.05.................................................. 336.000,00 
  
 Na verba 4.0.00  
   
4.1.01.................................................. 1.500.000,00 
4.1.02.................................................. 35.000.000,00 
4.1.02.................................................. 30.000.000,00 
4.1.03.................................................. 12.000.000,00 
4.2.01.................................................. 5.900.000,00 
4.2.02.................................................. 6.400.000,00 
4.2.03.................................................. 5.600.000,00 
4.2.04.................................................. 2.300.000,00 
4.2.06.................................................. 3.600.000,00 
4.2.10.................................................. 1.800.000,00 
4.2.11.................................................. 370.000,00 
4.3.01.................................................. 7.000.000,00 
 

Art. 10. Dentro do prazo de 120 dias da 
publicação da presente lei, deverá o Conselho 
Universitário organizar os estatutos da 
Universidade Rural de Minas Gerais e  
submetê-lo à aprovação do Presidente da 
República. 

§ 1º Observada a legislação aplicável  
às organizações congêneres de âmbito  
federal, serão definidos nos Estatutos da 
Universidade Rural de Minas Gerais os direitos, 
as vantagens, bem como os deveres e 
responsabilidades do pessoal, as condições de 
sua admissão, transferência, acesso e  
dispensa. 

§ 2º Para o pessoal atualmente existente na 
Universidade Rural do Estado de Minas Ge- 
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rais deverão prevalecer os direitos e vantagens 
assegurados pelas Leis do Estado de Minas Gerais, 
vigentes na data desta lei, relativamente a 
gratificação por qüinqüênios, efetividade, 
estabilidade, tempo de serviço para aposentadoria e 
abono percentual de família. 

§ 3º A Universidade Rural de Minas Gerais 
adotará o regime de tempo integral para aquêles 
servidores previstos nos seus estatutos. 

§ 4º Até que sejam aprovados os novos 
estatutos, a Universidade Rural de Minas Gerais 
continuará a reger-se pelos seus atuais Estatutos, 
observada a legislação vigente aplicável aos 
estabelecimentos congêneres de âmbito  
federal. 

Art. 11. Do Conselho Universitário farão 
parte, obrigatòriamente, o Reitor, como seu 
Presidente; os Diretores das Escolas; os 
representantes das Congregações; um 
representante dos Professôres não Catedráticos; o 
Chefe do Serviço de Extensão; os Diretores dos 
Institutos; o Presidente do órgão estudantil da 
Universidade Rural de Minas Gerais; um 
representante do Ministério da Agricultura; um 
representante do Govêrno do Estado de Minas 
Gerais; um representante da Associação dos Ex-
Alunos e um representante da Federação das 
Associedades Rurais do Estado de Minas. 

Parágrafo único. A fim de integrarem o 
Conselho Universitário deverão o Ministério da 
Agricultura, o Govêrno do Estado de Minas 
Gerais, a Associação dos Ex-Alunos e a 
Federação das Associações Rurais do Estado de 
Minas indicar os seus respectivos representantes, 
dentro do prazo de 30 dias, a contar da 
publicação da presente lei. 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 
 
A Universidade Rural de Minas Gerais, pelo 

papel que representa a formação dos jovens que se 
destinam às atividades agrárias, fêz jus à medida 
que se propõe nesta emenda. 

De fato, sua atividade tem sido fecunda e 
brilhante. 

É aconselhável, entretanto, dar-lhe maiores 
possibilidades, maior amplitude de ação; maior 
prestígio, o qual só a federalização tornará possível. 

Sala das(Sessões, em 26 de maio de 1958. – 
Bernardes Filho – Benedicto Valladares. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Ao art. 3º acrescente-se o seguinte item e seu 

parágrafo: 
Item – Ficam igualmente federalizadas: a 

Escola de Engenharia do Brasil Central, Faculdade 
de Farmácia e Odontologia, Faculdade de Ciências 
Econômicas, Faculdade de Filosofia e Escola de 
Belas Artes, tôdas com sede em Goiânia, e 
integradas na Diretoria de Ensino Superior. 

Parágrafo – Ultimada a federalização dos 
estabelecimentos de ensino referidos no item acima, 
providenciará o Poder Executivo o encaminhamento 
de mensagem ao Legislativo, no sentido da criação da 
Universidade Brasil Central, com sede em Goiânia, e 
propondo a criação dos cargos e das funções 
indispensáveis ao seu funcionamento regular. 

 
EMENDA Nº 7 

 
Acrescente-se o seguinte: 
Art. ... – Dentro de 120 dias da vigência desta 

lei, o Poder Executivo encaminhará mensagem ao 
Legislativo propondo a criação da Faculdade de 
Medicina, com sede em Goiânia. 
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Justificação 
 
Não consta da planificação de Brasília, a 

criação de Estabelecimentos de Ensino Superior, o 
que justifica uma substancial amparo aos existentes 
na Região, isto é, em Goiânia, já reconhecidos pelo 
Govêrno Federal, e em franco progresso, nos últimos 
anos. Tal providência possibilitará a ampliação da 
capacidade de ensino das presentes instituições, 
para atenderem não só os alunos atualmente 
matriculados, mas também para suportarem com 
eficiência a grande sobrecarga de alunos de grau 
superior, cujas Faculdades serão obrigadas a se 
deslocarem para a nova Capital Federal. 

Salvo a Faculdade de Medicina, cujos 
alicerces já foram lançados há cêrca de um decênio, 
pela Escola de Enfermagem de Goiânia e cujos 
alunos já diplomados estão trabalhando em muitos 
Estados do País e até nos serviços da Amazônia, 
todos os demais estabelecimentos contemplados, 
vêm funcionando regularmente há muitos anos, com 
excepcionais resultados, que já dão à nova Capital 
de Goiás, um aspecto de cidade universitária, para 
alunos cujas famílias estão radicadas a centenas de 
quilômetros, no interior do País e que têm em 
Goiânia a sua única esperança para alcançarem um 
nível superior de cultura. 

A criação agora da Faculdade de Medicina 
justifica-se plenamente e vem constituindo a maior 
preocupação, no momento, de mais de uma 
centena de médicos radicados em Goiânia, onde 
funcionam mais de dez hospitais, alguns modelares, 
entre os quais uma maternidade, obra da iniciativa 
privada e que é a mais moderna e bem aparelhada 
do País. Constitui, assim, esta Faculdade o ponto 
alto da Universidade Brasil Central, cujos 
fundamentos foram lançados pessoalmente, em 
 

1947, por S. Eminência o Cardeal Câmara, em 
solenidade que presidiu em Goiânia. 

A Universidade Brasil Central, velha aspiração 
de mais de 10 anos, de uma capital nova, de menos 
de 20, contará ainda com uma tradicional Faculdade 
de Direito, que funciona no Estado há mais de 50 
anos, tendo sido fundada na antiga capital, a cidade 
de Goiás, de onde foi transferida, com a mudança da 
sede do Govêrno Estadual, não sendo objeto desta 
emenda por tratar-se de estabelecimento já 
federalizado. 

A medida, ora pretendida, também por 
eqüidade, se transformada em lei, virá preencher 
uma grande lacuna, e poderá por muitos anos 
socorrer Brasília, isto é, tôda a imensa caudal 
humana, que em curto espaço de tempo, se radicará 
no Planalto Central do País. Permitirá, ainda, uma 
viva experiência universitária no Planalto Central, 
que irá concorrer para o estabelecimento das bases 
essenciais para um acurado planejamento do 
desenvolvimento da iniciativa oficial no setor do 
Ensino Superior. 

A Universidade Brasil Central não deve tardar 
mais e seus encargos não podem ser suportados 
pelo Estado, mormente agora, com as 
conseqüências acarretadas pelo advento de Brasília; 
o asfaltamento, ainda em 1959, da ligação rodoviária 
de Goiânia com Brasília, Anápolis, Triângulo Mineiro, 
São Paulo e com um Pôrto de Mar, em Santos; da 
inauguração, em princípios de 1959, da primeira 
etapa de uma usina hidrelétrica (Cachoeira Dourada) 
que permitirá até sua etapa final, um fluxo de energia 
contínuo e sempre antecipado de mais de meio 
milhão de HP; e o índice de crescimento 
populacional de Goiânia, que antes de 20 anos, 
alcançou só nas zonas urbana e suburbana  
à casa dos 150.000 habitantes, autorizando 
  



– 815 – 
 

uma previsão de 500.000 para os próximos dez 
anos. Todos êstes impactos estão chamando do 
Poder Executivo amparo à medida da altitude da 
Universidade Brasil Central cuja vertiginosa 
eclosão e crescimento encaminhará bem e 
amparará no momento mais oportuno, a mocidade 
brasileira, que de muitos rincões do País buscará 
o Planalto Central para a edificação de um novo 
Brasil. 

Cêrca de 3.000 alunos estão hoje em Goiânia, 
clamando pela medida ora preconizada. Em breves 
dias serão 10.000 que, sem necessidade de 
buscarem locais mais distantes, poderão concorrer 
com os conhecimentos adquiridos para a formação 
de uma nova mentalidade e de novos valores tão 
necessários ao País. 

Estaremos, assim, na esteira das nações mais 
evoluídas neste setor, como sejam a Rússia e os 
Estados Unidos. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. – 
Coimbra Bueno. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Art. 3º Redija-se: 
Art. 3º Ficam igualmente federalizadas: 
I – a Faculdade de Ciências Econômicas do 

Ceará, integrada na Universidade do Ceará; 
II – a) a Faculdade de Alagoas; 
b) as Faculdades de Medicina, de Direito, de 

Ciências Econômicas, de Odontologia, de Farmácia 
e a Escola de Engenharia de Juiz de Fora. 

c) a Faculdade de Odontologia de Diamantina, 
tôdas integradas na Diretoria do Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 6, item I Redija-se: 
"Os professôres catedráticos efetivos"... 
O mais como está. 

Art. 15. São revogadas tôdas as disposições 
legais, que concedem auxílio ou subvenção fixa aos 
estabelecimentos de ensino tornados federais por 
esta lei e relativamente a cada, a partir da data em 
que se complemente a integração como órgão de 
ensino. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário". 

 
Justificação 

 
A redação proposta objetiva não só fixar a 

posição das escolas no âmbito administrativo 
próprio, no Ministério da Educação e Cultura, como 
procura tornar a medida extensiva a 
estabelecimentos de ensino superior que, de longa 
data, vêm pleiteando igual favor, que os ampare, no 
sentido de melhorar sempre a qualidade do ensino 
que ministram, acompanhando os assinalados 
progressos da ciência, o que lhes é, hoje, impossível, 
face o constante encarecimento do imprescindível. 
Das escolas relacionadas, algumas já fruem dos 
benefícios de subvenção fixa, que a redação 
proposta para o art. 15 corrige, eliminando-a. São 
tôdas casas de ensino que dispõem de sede própria 
e de instalações adequadas, o que tudo constitui 
apreciável patrimônio, que se incorporará, 
totalmente, ao Patrimônio Nacional, sem restrições. 

A emenda relativa ao art. 6, item I, tem por 
finalidade excluir a possibilidade da pretensão dos 
professôres interinos, no sentido de efetivação, 
apesar da redação do § 2 º, do mesmo art. 6. 

A emenda acêrca do art. 15 tem por finalidade 
corrigir o número da lei citada, que é 2.559, e não está 
no avulso. E sua redação foi ampliada, de modo a 
abranger quaisquer leis, que hajam concedido auxílio 
ou subvenção, em caráter permanente, às esco- 
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Ias nomeadas no projeto. Justo, porém, se nos afigurou 
que, atenta à redação do art. 12, e considerando os 
prazos a decorrer, inclusive os para a tramitação dos 
projetos, que resultarão de mensagem a ser enviada 
pelo Poder Executivo, não devem tais auxílios ou 
subvenções fixas serem suspensos, até que os 
estabelecimentos de ensino estejam completamente 
integrados como órgãos federais. 

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1958. – 
Lima Guimarães – Pedro Ludovico – Coimbra Bueno 
– Fernandes Távora – Juracy Magalhães – Daniel 
Krieger – Mendonça Clark – Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Das emendas 
apresentadas, sete dependem de apoiamento. Vou 
submetê-las ao Senado. 

Os Srs. Senadores que apoiam as Emendas 
de ns. 1 a 7, queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Estão apoiadas. 
Uma das emendas, a de nº 8, não depende de 

apoiamento, porque está assinada por 8 Srs. 
Senadores. 

Em discussão o projeto com as emendas. 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto volta às Comissões para opinarem 
sôbre as emendas. Retornará à Ordem do Dia da 
sessão de quarta-feira próxima. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 268, de 1957, que autoriza a União a constituir 
uma sociedade por ações, que se denominará 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, com fôro 
e sede na cidade do mesmo nome, no Estado de 
Mato Grosso, em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude  
do Requerimento nº 170, de 1958, do Senhor 
 

Filinto Müller e outros Srs. Senadores, aprovada na 
sessão extraordinária de 21 do mês em curso), 
dependendo de pareceres das Comissões de: 
Constituição e Justiça; Economia; Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O Relator da 

matéria na Comissão de Constituição e Justiça é 
o Sr. Lima Guimarães. S. Exa. não está presente, 
mas enviou à Mesa o seu parecer que vai ser 
lido. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O presente projeto autoriza a União a 

constituir uma sociedade por ação, que se 
denominará Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande, com fôro e sede na cidade do mesmo nome, 
no Estado de Mato Grosso. 

O capital da Sociedade será de Cr$ 200 
milhões, distribuído em 200.000 ações nominativas 
ordinárias, do valor nominal de Cr$ 1.000.00, cada 
uma, do qual a União subscreverá 150.000; o 
Estado de Mato Grosso poderá subscrever 30.000 
ações, o Município de Campo Grande, 10.000, e o 
restante poderá ser subscrito por particulares ou 
outros Municípios da região a ser beneficiada  
com o aproveitamento da energia elétrica 
produzida. 

De acôrdo com o art. 10, os atos da 
constituição da Sociedade e integralização do seu 
capital, bem como as propriedades que possuir e 
as aquisições de bens móveis e imóveis que fizer 
e ainda os instrumentos de mandato para o 
exercício do direito do voto nas Assembléias 
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Gerais – serão isentos de impostos e taxas e 
quaisquer outros ônus fiscais compreendidos na 
competência tributária da União. 

O art. 11 permite que os militares e 
funcionários civis da União e das entidades 
autárquicas, paraestatais e das sociedades de 
economia mista possam servir na Sociedade, em 
funções de direção ou de natureza, técnica, sem 
direito à acumulação de vencimentos, gratificação ou 
quaisquer vantagens. 

Segundo o art. 12, depois da constituição 
da Eletrobrás, que depende do exame da Câmara 
às emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 117, 
de 1956, o Govêrno poderá transferir àquela 
Emprêsa as ações que houver subscrito para 
constituição da Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande. 

Projetos idênticos a êstes já mereceram 
nossa aprovação, dentre os quais os de ns. 21 e 
128, de 1957 (da Câmara), transformados em Leis 
ns. 3.119 e 3.226, de 1957, que autorizou, 
respectivamente, a União a constituir as 
sociedades por ações denominadas Sociedades 
Termelétrica, de Capivarí e Usina Termelétrica de 
Figueira. 

Examinando a matéria, sob o aspecto jurídico-
constitucional, nada a opor à sua aprovação. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Fernandes Távora, relator do projeto na 
Comissão de Economia, para emitir parecer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA (lê o seguinte 
parecer): – O projeto de lei em causa autoriza a União a 
constituir uma sociedade por ações na cidade de Cam- 
 

po Grande, em Mato Grosso, a qual terá por objeto a 
operação e manutenção de usinas hidrelétricas 
isoladas ou constituídas em sistemas interligados, 
executando no Município de Campo Grande e áreas 
adjacentes as obras previstas ou que vierem a ser 
previstas para a zona geoeconômica abrangida por sua 
concessão a ser outorgada em lei, das obras do Plano 
Nacional de Eletrificação, ou por convênio, as  que 
fizerem parte do Plano Estadual, no tocante à geração, 
transmissão e distribuição de energia életrica. 

O projeto determina ainda que a Comissão 
iniciará suas atividades, procedendo à construção de 
uma usina hidrelétrica no local denominado Mimoso, 
situado no Município de Ribas do Rio Pardo, Estado 
de Mato Grosso, com a potência inicial de 9.000 KW, 
conforme projeto aprovado pela Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos. 

A Sociedade disporá de um capital inicial de Cr$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) 
distribuído em 200.000 ações nominativas ordinárias, do 
valor nominal de mil cruzeiros cada uma, a serem 
subscritas 150.000 pela União, (mediante dotações 
orçamentárias próprias em dois exercícios), 30.000 pelo 
Estado de Mato Grosso e 10.000 pelo Município de 
Campo Grande e os 10.000 restantes por particulares ou 
outros Municípios da região a ser beneficiada com o 
aproveitamento da energia elétrica produzida. 

O pagamento da primeira cota da União será 
efetuado ainda no corrente exercício, através de 
crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros). 

O projeto concede ainda ampla isenção tributária 
aos atos de constituição da sociedade e integralização 
do seu capital, bem como às propriedades que possuir 
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e as aquisições de bens móveis e imóveis que fizer. 

Finalmente, constituída a Eletrobrás, ficará o 
Govêrno autorizado a transferir a essa Emprêsa as 
ações que subscreveu para constituição da 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande. 

Diante da enorme deficiência de energia 
elétrica no País, a qual passou a constituir um dos 
conhecidos pontos de estrangulamento de nossa 
economia, só podem ser bem recebidas as iniciativas 
tendentes a suprir de energia áreas de alta 
potencialidade econômica, como é sabidamente a 
zona de Campo Grande, sobretudo quando tais 
iniciativas se enquadram dentro do Plano Nacional 
de Eletrificação, concebido com o objetivo principal 
de dotar de energia as regiões do Brasil não 
cobertas pela Light e Bond and Share. 

Parece feliz, outrossim, a idéia de associar-se, 
no mesmo empreendimento, a União, o Estado, os 
municípios, beneficiados e os particulares em geral, 
dentro do princípio de que os objetivos usados 
atendem a interêsses que não se confinam 
exclusivamente aos limites estreitos da área servida, 
mas se estendem a tôdas as esferas de ação 
administrativa, no pressuposto de que o fator energia 
é condição primária e subjacente a qualquer 
programa de desenvolvimento econômico. 

O capital que o projeto consigna à futura 
companhia se nos afigura suficiente para levar a 
cabo suas primeiras realizações não tirando da 
União nem do Estado de Mato Grosso contribuições 
onerosas aos cofres públicos. E mesmo que  
assim fôsse, tais investimentos estariam 
plenamente justificados pela segura rentabilidade 
que êles, sem sombra de dúvida, virão a obter 
numa região ávida de energia e com inegáveis 
possibilidades de expansão industrial. Em outras 
 

palavras, não se pede à União que faça uma 
inversão a "fond perdu'', mas que se associe a um 
empreendimento dos mais promissos pelas razões 
anteriormente assinaladas. 

Por tudo isso, opinamos pela aprovação do 
projeto em exame. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas. 

O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte): – 
Mato Grosso é uma das mais promissoras regiões 
agrícolas e minerais do País. Seu desenvolvimento 
industrial depende, entretanto, do aproveitamento 
de energia elétrica, sendo êste o objetivo  
do projeto em exame, que autoriza medidas 
visando à construção de uma usina hidrelétrica de  
9.000 KW. 

Sôbre o assunto já se pronunciou, 
favorávelmente, a Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos, no Projeto número 22, que em 1952 estimou 
em US$ 1,6 milhões e Cr$ 33,5 milhões o custo das 
obras de eletrificação para a capacidade de 11.500 
KW de que aquela região necessita. 

Face ao exposto, somos pela aprovação do 
projeto.(Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. JÚLIO LEITE (lê o seguinte parecer): 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 268, de 1957, que 
ora passamos a relatar, autoriza a União a constituir 
uma sociedade por ações, de capital misto, que se 
denominará Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande, com fôro e sede na cidade do mesmo nome, 
no Estado de Mato Grosso. 

O objetivo da emprêsa em aprêço é em todo 
sentido semelhante àquele que tem conduzido 
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o legislador a instituir, em lei especial, sociedades 
por ações, de capital misto, para o adequado 
tratamento do problema de produção de energia 
elétrica em larga escala, dado o desinterêsse 
imediato, ou mesmo a incapacidade atual, dos 
capitais nacionais, privados, para acompanhar a 
crescente demanda de energia elétrica do  
País. 

É fato conhecido – e não vamos aqui repisá-
lo, – que essa situação deficitária da energia 
elétrica é universal. Razão por que os Estados e os 
Governos a têm encarado como problema para cuja 
solução o poder público tem que estar com vultosos 
capitais. 

No Leste ou no Oeste, a situação é 
pràticamente a mesma, ao menos por êste aspecto, 
o de que o aumento substancial da produção de 
energia elétrica vem sendo encargo, cada vez maior, 
do Estado, seja através de investimentos públicos, 
diretos, ou de financiamentos a organismos por êle 
instituídos, ou, ainda, a emprêsas privadas àquela 
produção dedicadas. 

Assim, nesse sentido, o projeto que hasta 
oportunidade relatamos, é, apenas, mais um, 
dentre outros que objetivando o mesmo fim, temos 
votado. 

A Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, 
tal como às suas assemelhadas, é atribuído o 
propósito de projetar, construir, operar e manter 
usinas destinadas à produção de energia elétrica, em 
larga escala, para o desenvolvimento econômico de 
determinadas regiões do País. 

Da mesma maneira como as suas congêneres, 
a Emprêsa em foco virá a ser, oportunamente, um dos 
elos do sistema nacional de energia elétrica a ser 
comandado pelas Centrais Elétricas Federais. S.A. – 
CELFE (antiga Eletrobrás), quando esta última 
 

vier a se constituir. Será, portando, uma de suas 
subsidiárias. 

Poder-se-ia argüir não ser aconselhável a 
criação, agora, da Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande, uma vez que o projeto de lei referente à 
CELFE (ou Eletrobrás), está em vias de vir a ser 
sancionado e transformado em lei. 

A argüição teria validade, seria em todo 
sentido procedente, se a orientação governamental 
não viesse se caracterizando, como vem, justamente 
por orientação diversa, qual seja a de admitir como 
mais adequado, mais de acôrdo com as atuais 
condições do País, a criação de emprêsas menores, 
futuras subsidiárias da Emprêsa "holding". 

É possível que a orientação em aprêço 
predetermine, de certo modo, algumas das linhas 
mestras do futuro, e agora já superado Plano 
Nacional de Eletrificação, mas, sinceramente, não 
vemos nisso prejuízo substancial, seja para a final e 
definitiva elaboração do referido Plano, seja para o 
seu contrôle pela futura emprêsa "holding", a CELFE 
ou Eletrobrás. 

O essencial e importante é que os planos 
regionais, como o consubstanciado, por exemplo, pelo 
presente, projeto de lei, obedeçam determinados 
padrões legais, que não fiquem, no futuro, em 
dissonância com o sistema de empreendimentos a ser 
presidido pela Emprêsa federal. 

E êsse aspecto – ressalvados pormenores 
mais ou menos secundários – está inteiramente 
atendido no projeto em foco. 

À semelhança dos demais que aqui temos 
discutido e votado, êle autoriza a União a constituir 
uma sociedade por ações, de capital misto, para o 
tratamento de energia elétrica dispondo sôbre a forma 
de constituição da Emprêsa, seus acionistas, seus 
órgãos de direção, seu capital e forma de subscrição. 
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Dêsse modo, fugindo a descer a minúcias já 

por demais conhecidas de todos nós, somos de 
parecer que o Senado pode aprovar o projeto tal 
como nos é submetido, pois, dêle, de sua aprovação, 
não advirão prejuízos à ulterior constituição das 
Centrais Elétricas Federais S.A. – CELFE e 
formulação, atualizada, do Plano Nacional de 
Eletrificação, conforme já assinalamos. 

Com êsse proceder, o Senado, acompanhando, 
aliás a orientação do Govêrno, não só se mostrará 
coerente consigo mesmo, pois já aprovou projetos 
para fins idênticos, como, também, propiciará ao País 
instrumento legal para que mais um passo seja dado 
em favor da produção de energia elétrica em benefício 
de regiões ainda dela desprovidas. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 
268, de 1957. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – São favoráveis todos 
os pareceres. 

Está aberta a discussão sôbre o projeto. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 

não vou pròpriamente discutir o projeto. Os altos 
objetivos estão suficientemente esclarecidos e 
justificados pelas doutas Comissões de Constituição 
e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, de Economia e de Finanças. Desejo, 
entretanto, em poucas palavras, dizer ao Senado a 
razão da insistência com que me tenho dirigido aos 
Senhores Relatores da matéria nas Comissões e do 
motivo por que requeri urgência para sua imediata 
apreciação pelo Plenário. 

É que, Sr. Presidente, o problema da 
energia elétrica de Campo Grande chega  
a ser, na conjuntura atual, questão de sal- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

vação pública, e não só para aquela cidade, também 
para Municípios vizinhos, a questão é de vital 
importância. 

Campo Grande, situada no centro do Sul de 
Mato Grosso é uma das cidades de maior 
desenvolvimento em nosso Estado. Convencionou-
se mesmo chamá-la a Capital econômica de Mato 
Grosso. Seu progresso decorre principal e quase 
que exclusivamente de iniciativa dos seus 
habitantes. Sua economia baseia-se na pecuária, 
na agricultura e no comércio. O Município, 
contudo, não pode crescer, como era de esperar, 
dentro das suas possibilidades, em matéria 
industrial, exclusivamente por falta de energia 
elétrica. 

Iniciativas de grande importância, entretanto, 
foram realizadas. Entre ela conta-se o Matadouro 
Industrial de Campo Grande, obra de um grupo de 
fazendeiros, especialmente, comerciantes e 
moradores da cidade, mas se fêz necessário a 
montagem de um gerador elétrico. Dispusesse a 
cidade de uma usina com demanda suficiente de 
energia elétrica e sua capacidade de trabalho seria 
muito maior. Poderia abastecer, de carnes 
frigorificadas ou resfriadas, grande parte do Estado 
de São Paulo. 

Um grande Prefeito, o saudoso Dr. Ari Coelho 
de Oliveira, bàrbaramente assassinado, quando 
realizava administração exemplar, teve oportunidade 
de declarar que em Campo Grande a iniciativa 
particular marchava cinqüenta anos à frente dos 
Poderes Públicos. É a realidade. 

O esfôrço particular, porém, esbarra na 
impossibilidade de atender a tôda as necessidades do 
Município. É o que ocorre no que se relaciona com a 
energia hidrelétrica. Embora exista, nas proximidades do 
Município de Campo Grande, vizinho do de Ribas do  
Rio Pardo, o Salto do Mimoso, com capacidade para, 
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durante muitos anos, atender às necessidades dessa 
região sul do Estado, não pode a iniciativa particular 
explorar-lhe a energia hidrelétrica. A construção da 
Usina do Mimoso obrigaria a despesas muito 
grandes. Apesar de haver no Sul do Mato Grosso 
capitalistas sólidos, fazendeiros que dispõem de 
recursos, comerciantes sólidos também, não seria de 
esperar que sòmente a iniciativa particular 
resolvesse êsse grave problema. 

A cidade de Campo Grande – onde estive na 
semana passada – está sem o mínimo indispensável 
à vida comum. Reuni, à noite, amigos na casa em 
que me hospedaram e a luz era de um lampeão de 
querosene. Não há sequer energia elétrica para 
iluminação pura e simples da cidade; e se não existe 
para iluminação, muito menos conta com fôrça para 
o desenvolvimento industrial do Município. 

Foi essa situação angustiosa que levou à 
apresentação, na Câmara dos Deputados do projeto 
agora em exame pelo Senado. Durante sua 
tramitação, o Governador de Mato Grosso, o ex-
Deputado Ponce de Arruda que todos conhecemos 
pela sua capacidade de trabalho e pelo seu valor 
pessoal, decidiu tomar a peito a solução do 
problema, ainda mesmo com os parcos recursos de 
que dispõe o Estado. Com êsse objetivo, entrou em 
entendimento com a Assembléia Legislativa do 
Estado, dela obteve licença especial, e criou a 
Sociedade de Economia Mista, intitulada  
Centrais Elétricas de Mato Grosso Sociedade 
Anônima. Com essa organização, pretende o 
Governador resolver o problema da energia 
hidrelétrica em todo o Estado. Para dar início à ação 
das Centrais Elétricas, adquiriu, por alto preço, a 
concessão e todo acervo da Companhia 
Matogrossense de Eletricidade, que pertencia ao Dr. 
 

Cincinato de Abreu Sales, que fornecia energia 
elétrica para Campo Grande, Aquidabam e Corumbá. 
De posse dêsse acervo que constitui a base, o 
fundamento do patrimônio das Centrais Elétricas 
Sociedade Anônima de Mato Grosso, o Governador 
vem procurando encaminhar a solução do problema, 
mas vem sentindo tôdas as dificuldades, 
decorrentes, principalmente, da falta de recursos 
para a construção e montagem da Usina Elétrica de 
Salto do Mimoso, a qual resolverá, por alguns anos, 
como disse, o cruciante problema da energia elétrica 
no Sul do Estado. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Conheço a cidade 
de Campo Grande. Lá estive por duas vêzes, uma 
das quais como Ministro da Agricultura, para presidir 
a uma exposição de pecuária. Fiquei bem inteirado 
do espírito progressista daquele povo. Digo mais: a 
cidade é daquelas que vêm alcançando maior nível 
de progresso nos últimos tempos em nosso País e 
está destinada a ser um grande centro pastoril do 
Brasil. Tem, pois, tôda procedência a alegação que 
V. Exa. faz dessa grande necessidade, não só para 
Campo Grande como para o próprio comércio de 
carnes do Brasil. Há interêsse que se proporcione 
energia hidrelétrica àquele grande centro, que será 
industrializado modernamente. Além do mais, o 
projeto apresenta facêta das mais interessantes, que 
não pode escapar à observação do Senado. Trata-se 
de organização hidrelétrica; e, na hora em que nosso 
mercado de divisas se debate em tão profunda crise, 
devemos atentar para a alta conveniência de 
fornecer-se energia elétrica a um centro altamente 
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progressista, como Campo Grande, sem recorrer às 
parcas divisas de que dispomos. Dou meu apoio ao 
projeto com alto sentimento de brasileiro que 
conhece, de perto, a necessidade que Campo 
Grande tem dêsse gerador de energia. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço ao 
eminente Senador Novaes Filho seu valioso 
depoimento e o não menos valioso apoio ao projeto 
em estudo. 

Transcorre hoje, exatamente, mais um 
aniversário da visita do nobre representante de 
Pernambuco a Mato Grosso. A Exposição Agro 
Pecuária do Sul daquele Estado realiza-se 
anualmente, em Campo Grande, no dia 26 de maio. 
No dia de hoje, nós, em Campo Grande, tivemos a 
felicidade e a honra da visita do então eminente 
Ministro da Agricultura, Senador Novaes Filho. Foi S. 
Exa. ali recebido com o carinho e a admiração de 
nossa gente; e hoje nos retribui, com grandes juros, 
através de suas palavras, de tanto valor, de tanta 
autoridade e, também, tão carinhosas, a recepção 
que, naquela oportunidade, lhe prestamos, muito 
justamente. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sinto muita 
satisfação em corroborar as idéias expendidas  
pelo ilustre representante de Pernambuco, 
relativamente a Campo Grande. Conheci essa 
cidade em 1914, quando da inauguração da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil. Era, então, uma 
pequena cidade que, apesar de modesta, já deixava 
entrever seu progressista futuro. Com o passar dos 
anos, visitei-a mais duas vêzes. Em minha  
última viagem, no ano passado, encantou-me o 
 

desenvolvimento daquele notável cento 
matogrossense. Vi, portanto, com grande prazer, a 
iniciativa do projeto em debate, que possibilitará a 
Campo Grande crescer e progredir melhormente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço, 
penhoradamente, o aparte do nobre Senador 
Fernandes Távora, velho amigo de Mato Grosso e, 
em especial de Campo Grande. Em várias 
oportunidades S. Exa., já se tem manifestado, 
sobretudo demonstrando sua confiança no futuro da 
minha terra. 

Sr. Presidente, disse o ilustre Senador 
Fernandes Távora que Campo Grande é uma cidade 
que se projeta num grande desenvolvimento, para o 
futuro. 

Há tempos, tive oportunidade de ler a 
manifestação de uma personalidade americana que 
visitou o interior do Brasil. Declarou êsse Senhor que 
três cidades do Brasil lhe haviam ferido a atenção; e 
pelo exame que fizera, as três estavam fadadas a 
serem as maiores do hinterland brasileiro: Campina 
Grande, na Paraíba; Ribeirão Prêto em São Paulo; e 
Campo Grande, em Mato Grosso. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – O progresso de 

Campo Grande surpreendeu-me 
extraordinàriamente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Victorino Freire. 

Sr. Presidente, as três cidades que acabo de 
citar são, realmente, três metrópoles do interior do 
Brasil; tôdas elas têm seus problemas e procuram 
solucioná-los. 

Há pouco tempo, ouvimos nesta Casa, 
discurso impressionante do ilustre Senador Argemiro 
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de Figueiredo sôbre o problema, da água em 
Campina Grande, Ribeirão Prêto, cidade situada 
num dos territórios mais ricos do Brasil – o Estado de 
São Paulo – e dotada de terras fertilíssimas e de 
grande progresso. 

Mato Grosso, apesar de ser um Estado  
cuja população laboriosa labuta dia e noite  
pelo seu engrandecimento, ainda, é um  
Estado pobre e não está em condições de,  
por si só, resolver seus problemas. Daí o  
apêlo para a constituição da Companhia  
Hidrelétrica de Campo Grande, a exemplo do que  
fizemos quando votamos a Hidrelétrica de  
Capivari e de Figueira, como bem acentuaram os 
pareceres das doutas Comissões que examinaram o 
projeto. 

Há, ainda, um aspecto ao qual desejo  
referir – o da criação da Eletrobrás, que  
possibilitará ao Govêrno da União solução mais 
rápida, mais pronta, do problema da energia  
elétrica. 

A Hidrelétrica de Campo Grande, no  
entanto, não se choca com a criação da  
Eletrobrás. Quando a Câmara dos Deputados  
houver examinado as emendas do Senado e  
remeter à sanção o projeto que cria a Eletrobrás, o 
Govêrno Federal estará aparelhado de todos os 
recursos para entrar em entendimento com a 
Hidrelétrica de Campo Grande, e absorvê-la,  
se fôr o caso, dando solução mais ampla ao 
problema da energia elétrica no Sul de Mato  
Grosso. 

Êsses os esclarecimentos que desejava 
prestar ao Senado, pedindo aprove a proposição da 
Câmara dos Deputados que cria a Hidrelétrica de 
Campo Grande. 

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

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Será 
aprovação muito justa. O problema que V. Exa. está 
procurando solucionar, justificando com o brilho que 
lhe é peculiar, não tem características de problema 
local. É de cunho regional e interessa à economia do 
País. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito agradeço o 
aparte com que me honrou o nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo. 

Concluindo estas breves palavras, afirmo ao 
Senado que a aprovação do projeto redundará no 
incremento poderoso do desenvolvimento do Sul do 
meu Estado, incremento que reverterá em benefício 
do Brasil. O povo de Mato Grosso, principalmente a 
gente de Campo Grande, que espera por essa 
providência salvadora, saberá retribuir grandemente 
o benefício que lhe será prestado. Pelo trabalho, pelo 
esfôrço e pela dedicação há de criar, naquela região 
brasileira, um centro de progresso, para orgulho de 
Mato Grosso e do Brasil. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

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

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 268, DE 1957 

 
(Nº 2.615B-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza a União a constituir uma sociedade 

por ações. 
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que se denominará Companhia Hidrelétrica de 
Campo Grande, com fôro e sede na cidade do 
mesmo nome, no Estado de Mato Grosso. 
 

O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º Fica a União autorizada a constituir 

uma sociedade por ações que se denominará 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, com fôro 
e sede na cidade do mesmo nome, no Estado de 
Mato Grosso. 

Art. 2º A Companhia terá por objeto a 
operação e manutenção de usinas hidrelétricas 
isoladas ou constituídas em sistemas interligados, 
executando no Município de Campo Grande e áreas 
adjacentes as obras previstas ou que vierem a ser 
previstas para a zona geo-econômica abrangida por 
sua concessão a ser outorgada em lei, das obras do 
Plano Nacional de Eletrificação ou por convênio, as 
que fizerem parte do Plano Estadual, no tocante à 
geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica. 

Parágrafo único. A Companhia iniciará suas 
atividades procedendo à construção de uma usina 
hidrelétrica no local denominado Mimoso, situado no 
Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato 
Grosso, com a potência inicial de 9.000 KW 
conforme projeto aprovado pela Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos. 

Art. 3º Além da União, poderão subscrever 
ações da Companhia o Estado de Mato Grosso, o 
Município de Campo Grande e particulares nas 
proporções estabelecidas no artigo 7º da presente 
lei. 

Art. 4º A Companhia será administrada  
por uma Diretoria composta de um Diretor-
Presidente, livremente escolhido pelo  
Presidente da República, um Diretor Técnico e um 
Diretor Comercial, eleitos em Assembléia 
 

Geral por período a ser estabelecido nos  
Estatutos. 

Parágrafo único. Os Diretores Técnicos e 
Comercial em lista tríplice, respectivamente, pelo 
Governador do Estado de Mato Grosso e pela 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, no mesmo 
Estado. 

Art. 5º Fica constituída a Comissão 
Incorporadora, composta de um representante da 
União, de livre nomeação do Presidente da 
República, um representante do Estado de Mato 
Grosso e um representante do Município de Campo 
Grande. 

§ 1º A constituição da Sociedade será 
aprovada por decreto do Poder Executivo e os atos 
constitutivos serão arquivados no Registro do 
Comércio, com uma cópia autenticada do decreto de 
sua aprovação. 

§ 2º A Sociedade, uma vez arquivados os 
seus atos constitutivos, na conformidade do § 1º, 
ficará autorizada, automàticamente, a funcionar 
como emprêsa de energia elétrica. 

Art. 6º Na elaboração dos estatutos da 
Sociedade, serão observadas em tudo que lhes fôr 
aplicável as normas da lei das Sociedades 
Anônimas. A reforma dos estatutos em pontos que 
impliquem em modificações desta lei dependerá de 
autorização legislativa. 

Art. 7º O capital inicial da Sociedade será de 
Cruzeiros 200.000.000,00 (duzentos milhões de 
cruzeiros), distribuído em 200.000 (duzentas mil) 
ações nominativas ordinárias, do valor nominal de Cr$ 
1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma do qual a União 
subscreverá 150.000 (cento e cinqüenta mil) ações; o 
Estado de Mato Grosso poderá subscrever 30.000 
(trinta mil) o Município de Campo Grande, 10.000 (dez 
mil) ações e o restante do capital a ser subscrito por 
particulares ou outros Municípios da região a ser 
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beneficiada com o aproveitamento da energia 
elétrica produzida. 

Art. 8º A integralização das ações subscritas 
pela União será feita mediante dotações 
orçamentárias próprias, em dois exercícios, postas à 
disposição da Companhia no Banco do Brasil 
Sociedade Anônima. 

Parágrafo único. Fica aberto, no presente 
exercício o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros) destinado ao 
pagamento da primeira cota da União, que deverá 
ser posta à disposição da Comissão Incorporadora, 
no Banco do Brasil S.A. 

Art. 9º A integralização das ações subscritas 
pelos mais acionistas será feita pela forma 
estabelecida na Lei das Sociedades por Ações e nos 
Estatutos Sociais. 

Art. 10. Os atos de constituição da Sociedade 
e integralização do seu capital, bem como as 
propriedades que possuir e as aquisições de bens 
móveis e imóveis que fizer e ainda os instrumentos 
de mandato para o exercício do direito do voto nas 
Assembléias Gerais serão isentos de impostos e 
taxas e quaisquer outros ônus fiscais, 
compreendidos na competência tributária da União, 
que se entenderá com as outras entidades de direito 
público, solicitando-lhes os mesmos favores para a 
Sociedade da qual participarão na esfera de sua 
competência tributária. 

Art. 11. Os militares e os funcionários Civis da 
União e das entidades autárquicas paraestatais e 
das sociedades de economia mista poderão servir na 
Companhia Hidrelétrica de Campo Grande, em 
funções de direção ou de natureza técnica, não 
podendo todavia, acumular vencimentos, 
gratificações ou quaisquer outras vantagens, sob 
pena de se considerar como tendo renunciado ao 
cargo primitivo. 

Art. 12. Constituída a Eletrobrás, ficará o 
Govêrno autorizado a transferir a essa  
Emprêsa as ações que subscreveu para  
constituição da Companhia Hidrelétrica de Campo 
Grande. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria 
constante do avulso da Ordem do Dia, serão agora 
votados os requerimentos de urgência lidos na hora 
do Expediente. 

Em votação o Requerimento de  
Urgência nº 194, do nobre Senador Nelson  
Firmo, para o Projeto de Lei da Câmara nº 33 de 
1958. 

O Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem  

do Dia da segunda sessão seguinte à  
presente. 

Em votação o Requerimento de  
Urgência nº 195, também do nobre Senador Nelson 
Firmo para o Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 
1958. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem  

do Dia da segunda sessão seguinte à  
presente. 

Não há oradores inscritos para falar depois da 
Ordem do Dia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
regresso, neste instante, do meu Estado, a Bahia, 
onde fui assistir à inauguração de um ambulatório e 
de uma escola rural no distrito de Jacuípe, Município 
de São Sebastião do Passé, zona da Recôncavo 
Baiano. 

A meu convite, compareceram o Vice 
Presidente da República e vários Deputados da 
representação baiana, os quais tiveram recepção 
condigna por parte de quinze Prefeitos dos 
municípios circunvizinhos, vereadores, fazendeiros, 
trabalhadores rurais e operários, pois as usinas 
encerraram seus trabalhos para que todos pudessem 
assistir àquela festa. 

Nesse ensejo, pude sentir o entusiasmo dos 
que se deslocaram para aquêle distrito, pois é a 
primeira vez que o Instituto do Açúcar e do Álcool 
inaugura, no meu Estado, uma obra de assistência 
social aos trabalhadores. A escola, principalmente, 
não terá apenas o sentido de alfabetização, mas 
também o de preparação dos filhos dos 
trabalhadores rurais para o ensino técnico da 
agricultura, despertando nas crianças o amor à terra. 

Pretende-se, desta forma, evitar o constante 
deslocamento dos sertanejos do Norte e do Nordeste 
em procura do Eldorado – o Paraná e São Paulo – 
que desestimula quantos empregam suas atividades 
naquelas zonas. Essa obra de assistência social 
contribuirá, seguramente, para que haja mais 
confiança no Instituto do Açúcar e do Álcool que 
deve seguir doravante êsse caminho. A indústria e a 
lavoura já receberam o seu amparo; agora, era 
necessário que se voltasse para os trabalhadores, 
que com a conjugação de seus esforços na indústria 
na agricultura formam a própria fôrça econômica da 
Nação. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Como disse, Sr. Presidente, pude sentir o 
entusiasmo de todos aquêles que assistiram à 
inauguração do Ambulatório, especialmente os 
trabalhadores rurais que, em caso de doença, 
não tinham para quem recorrer; dispunham 
apenas da assistência médica proporcionada 
pelas fábricas de açúcar. Agora, terão onde levar 
sua família, para tratamento. Encontrarão nesse 
Ambulatório, talvez um dos maiores do Norte do 
País, assistência médica farmacêutica, dentária, 
ambulância, triagem e ainda hospitalização para 
seis leitos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito  
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Os serviços a 
que V. Exa. alude, inaugurados na Bahia, para 
dêles se beneficiarem os trabalhadores dos 
verdes canaviais da terra de Vossa Excelência, 
representam, sem dúvida, duas magníficas 
iniciativas do Instituto do Açúcar e do Álcool, 
nesta hora entregue à direção de um meu amigo 
e pernambucano, Dr. Manoel Gomes Maranhão. 
Felicito-me por ter o Instituto do Açúcar e do 
Álcool dado ao ambulatório a cuja inauguração  
V. Exa. se reporta, o nome do seu digno  
genitor, meu velho amigo Dr. José Antônio 
Rodrigues Teixeira, sem favor, figura das mais 
respeitáveis da tradicional lavoura canavieira da 
Bahia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito  
agradecido a V. Exa. nobre Senador Novaes 
Filho, pelas palavras com que se refere  
ao meu velho Pai; representam homenagem  
que jamais esquecerei. Velho batalhador da 
lavoura canavieira, com a avançada idade de 85 
anos, é ainda quem dirige nossa propriedade, 
bem como a Associação Rural do Plantadores 
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de Cana e a Cooperativa dos fornecedores de Cana 
da Bahia. Prova do respeito que cerca sua pessoa, é 
o fato de haver sido seu nome espontâneamente 
sugerido, para o Ambulatório, pelos Membros da 
Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do 
Álcool no Rio de Janeiro. 

Afeito ao trabalho muito cedo, formou-se meu 
pai engenheiro-agrônomo na velha Escola Imperial. 

Naquele tempo, o estudante de Agronomia, da 
Escola de São Bento das Lajes defendia tese 
perante os professôres. Diplomado em agronomia, 
meu pai logo iniciou uma vida de trabalho, vindo a 
exercer as funções de Diretor da Organização de 
Defesa dos Agricultores. Foi o primeiro agricultor a 
importar tratores. Em 1917 já contava em sua 
propriedade com um trator para o tamanho da  
terra. 

Por mim próprio, sentir-me-ia suspeito para 
qualquer comentário a seu respeito; todavia, a 
homenagem prestada na minha terra o foi por 
sugestão da Direção do Instituto do Açúcar e do 
Álcool, nesta Capital, por se tratar do mais antigo 
agricultor do Estado, e devido à sua fôlha de serviços 
prestados à agricultura. 

Nunca meu pai desempenhou função  
pública; sempre viveu na terra e pela terra tem 
lutado. Octogenário, não goza de aposentadoria; 
ainda trabalha, dando para a economia  
nacional tudo que a sua resistência física lhe 
permite. 

Sr. Presidente, não é êsse o assunto  
que me trouxe à tribuna; quero, antes, louvar o 
Instituto do Açúcar e do Álcool, para que não 
esmoreça, e outros ambulatórios sejam  
inaugurados nas diferentes regiões do País, assim 
como escolas, que proporcionem não sòmente a 
alfabetização, mas criem nova mentalidade naqueles 
 

que se queiram dedicar ao amanho da terra. 
Neste sentido, aqui deixo, Sr. Presidente, 

palavras de louvor ao Sr. Gomes Maranhão, 
Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Segundo estou informado, S. Exa. presidiu às 
inaugurações que foram levadas a efeito e declarou 
que empreendimentos semelhantes se sucederiam; 
afirmou, ainda, que, em breve, seriam organizadas 
patrulhas motomecanizadas pelo Instituto do Açúcar 
e do Álcool com as quais a Bahia, que dispõe do 
limite de produção de um milhão e oitocentas mil 
sacas, não ficaria reduzida, como nesta safra, a 
seiscentas e trinta mil sacas. 

É preciso, que se intensifique a ação do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, no sentido de que, 
especialmente a Bahia, anteriormente o maior 
produtor de cana de açúcar no País, não se coloque 
talvez entre o quinto ou o sexto lugar. Êsse objetivo 
só se conseguirá com a política econômica bem 
orientada, proporcionando ao homem do campo os 
meios de trabalho. Só assim conservaremos a 
tradição no Norte e no Nordeste, da velha lavoura 
canavieira. Não faltam, estou certo, requisitos ao 
Senhor Gomes Maranhão. Sua capacidade de 
trabalho e justa orientação, têm imprimido ao 
Instituto do Açúcar e do Álcool, o cunho de 
assistência social, indispensável não apenas aos 
trabalhadores rurais, mas também aos da indústria, 
sem descurar da assistência econômica a ambos os 
setores. 

Sr. Presidente, deixo aqui os meus 
agradecimentos, em nome da Bahia, ao Instituto do 
Açúcar e do Álcool que em verdade, implantou em 
meu Estado marco perene da sua ação. (Muito bem; 
Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Nada  
mais havendo que tratar, vou en- 
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cerrar a sessão. Designo para a de amanhã, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 33, de 1957, que altera os Quadros da 
Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dá outras providências 
(em regime de urgência nos têrmos do art. 156, § 3º, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 178 de 1958, do Sr. Lino de Mattos e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão de 23 do mês em 
curso); tendo Pareceres (números 1.120, 1121, 
1.123, de 1957), das Comissões: de Constituição e 
Justiça favorável, exceto em relação aos arts. 3º, 5º 
e 8º; de Serviço Público Civil, favorável ao projeto, 
com as Emendas que oferece, sob ns. 1-C a 2-C; de 
Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas ns. 1-C 
e 2-C. 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 165, de 1953, que modifica o 
art. 505 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – e dá 
outras providências; tendo pareceres: I – Sôbre o 
Projeto (ns. 422, de 1954, 1.114, de 1953, 423 e 424, 
de 1954 das Comissões: de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade, da Legislação Social, 
favorável; de Economia, opinando por que se 
aguarde a chegada ao Senado do projeto em trânsito 
na Câmara dos Deputados, referente à aplicação ao 
trabalhador do campo da legislação trabalhista; e de 
Finanças, pela incompetência. II – Sôbre a Emenda 
nº 1, de Plenário, (ns. 624, 625, 859 e 626, de 1957) 
das Comissões: de Constituição e Justiça, favorável; 
de Legislação Social, pela rejeição; de Economia, 
pela rejeição do projeto e da emenda; e de Finanças, 
 

declarando-se, como no parecer dado anteriormente, 
incompetente. 

3 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Lei do Senado número 38, de 1957, que 
modifica dispositivo da legislação referente ao direito 
à pensão pela viúva de militar (redação oferecida 
pela Comissão e Redação em seu Parecer nº 153, 
de 1958). 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 101, de 1953, que dispõe sôbre a 
duração e condições de trabalho de categoria 
profissional dos aeronautas; tendo Pareceres, sob 
números 40, 41 e 42, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável, com as 
Emendas que oferece, de ns. 1 a 10-C; e de 
Legislação Social, contrário (com voto em separado 
do Sr. Senador Othon Mäder). 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 37, de 1957, que modifica o art. 1º da Lei 
nº 2.343, de 25 de novembro de 1954, que 
estabelece o pôsto a que devem ser promovidos os 
alunos dos Centros de Preparação de Oficiais da 
Reserva vitimados por acidentes na instrução e no 
serviço, e dá outras providências; tendo  
Pareceres contrários, sob ns. 137 e 138, de 1958, 
das Comissões: de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 48, de 1958, que abre, ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte o crédito especial 
de Cr$ 172.000,02 para pagamento de gratificação 
pela prestação de serviço eleitoral, a Juízes e 
Escrivães Eleitorais, no mês de dezembro de 1956; 
tendo Pareceres Favorável, sob nº 144 de 1958, da 
Comissão de Finanças. 
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7 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 51, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 
2.000.000,00 para construção de prédio próprio para 
a Agência Postal Telegráfica, na cidade de 
Capanema, Estado do Pará; tendo Parecer 
Favorável sob nº 146, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

8 – Autoriza o Poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial  
de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar a Prefeitura 
Municipal de Bragança, no Estado do Pará, na 
comemoração do I Centenário de elevação à 
categoria de cidade e realização de sua  
1ª Exposição Agro-Industrial; tendo Parecer 
 

Favorável, sob número 147, de 1958, da Comissão 
de Finanças. 

9 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 58, de 1955, originário da  
Câmara dos Deputados, que aprova a Convenção 
para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do 
Lenocínio concluída em Lake Sucess, Estados 
Unidos da América do Norte, a 21 de março  
de 1950, e firmada pelo Brasil em 5 de  
outubro de 1951; tendo Pareceres Favoraveis,  
sob ns. 104 e 105 de 1958, das Comissões  
de Constituição e Justiça; e de Relações  
Exteriores. 

Está encerrada a Sessão. 
Levanta-se a Sessão às 16 horas e 30 

minutos. 
 



47ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 27 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lineu Prestes. 

Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. (45). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 45 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Sylvio Curva, servindo de 2º  

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor Segundo Suplente,  
servindo de Primeiro Secretário, dá conta do 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem 

 
Do Sr. Presidente da República, nº 70, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei da  
Câmara número 39, de 1958, já sancionado,  
que autoriza o Poder Executivo a  
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito  
especial de Cr$ 500.000,00 para auxiliar a 
Sociedade Corpo de Bombeiros  
Voluntários de Joinvile, no Estado de Santa  
Catarina. 
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Aviso 
 

Do Sr. Ministro da Aeronáutica, nº 373, nos 
seguintes têrmos: 

Aviso nº 373-2GM1 
Em 23 de maio de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Em atenção ao Ofício número 149, de 15 de 

abril de 1958, no qual essa Secretaria solicita o 
pronunciamento do Ministério da Aeronáutica a 
respeito do Requerimento nº 93, de 1958, 
apresentado na sessão de 11 de abril de 1958, do 
Senado Federal, pelo Senhor Senador Lino de 
Mattos, no qual se solicitam informações pertinentes 
à projetada ampliação do aeroporto de Ourinhos, 
São Paulo, tenho a honra de informar a Vossa 
Excelência o que se segue, obedecendo à ordem 
das questões formuladas. 

«1 – Se existe projeto de ampliação e 
pavimentação do aeroporto de Ourinhos, no Estado 
de São Paulo, e qual a data programada para sua 
execução». 

Resposta – Existe o projeto de ampliação, não 
havendo, aprovado, o de pavimentação. A data para 
a execução do projeto de ampliação não se acha 
programada. Para Ourinhos e mais 23 cidades, no 
orçamento do corrente ano, a verba, distribuída e 
incluída no Plano de Economia foi a de Cr$ 
10.000.000,00. 

Cumpre-me, outrossim, esclarecer que as obras 
de interêsse Aeronáutico, no Estado de São Paulo, são 
sempre executados em comum acôrdo com a Diretoria 
de Aeroportos da Secretaria de Viação do Estado, em 
face de dotações previstas no Plano de Obras. 

«2 – Na hipótese de ter havido mudança  
da orientação contida no item anterior a fim  
de situar o referido aeroporto na  
cidade paranaense de Jacarèzinho fornecer  
as razões dessa decisão». 

Resposta – Não houve mudança de orientação 
no planejamento inicial. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência a segurança de meu aprêço e 
elevada consideração. – Francisco de Assis Corrêa 
de Mello. Major-Brigadeiro do Ar, Ministro da 
Aeronáutica. 

Ao requerente. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Do Embaixador Afrânio de Mello Franco Filho 

a Mesa recebeu telegrama solicitando transmitisse 
ao Senado os seus agradecimentos pela aprovação 
do seu nome para o cargo de chefe da missão 
diplomática do Brasil na Suíça (Pausa). 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Alencastro 

Guimarães, primeiro orador inscrito. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): – Sr. 

Presidente, cumpro hoje um dever que não me foi 
possível dêle me desincumbir antes, por motivo de 
saúde. 

Quero trazer à desgraçada população do 
Distrito Federal minha solidariedade e meu pesar, 
pelo desastre ferroviário que roubou cento e 
quinze vidas, feriu e mutilou centenas de cariocas. 
Essa minha manifestação faço-a, do íntimo do meu 
coração. Múltiplas vêzes desta tribuna e pelas 
colunas da Imprensa, adverti o Govêrno das suas 
responsabilidades pelo descaso com que trata o 
angustioso problema dos transportes ferroviários 
urbanos entregues, no Rio de Janeiro, à Central do 
Brasil, o qual bem conheço por experiência 
própria. 

Sr. Presidente, não cabe  
aos humildes trabalhadores, cabineiros 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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ou maquinistas, esgotados por excesso de trabalho, 
lidando com material obsoleto e desgastado a 
responsabilidade pelos desastres ferroviários; 
tampouco às sucessivas administrações da Central 
do Brasil, que nunca deixaram de alertar o Govêrno 
quanto às condições miseráveis em que se 
encontrava o tráfego, mercê da insuficiência do 
material, já desgastado pelo uso excessivo. 

Não sòmente vidas êsses acidentes roubam; 
mais que vidas, desta tribuna o acentuei – atingem o 
patrimônio moral de homens probos, capazes, que 
no fim da existência, coroados seus esforços com a 
ascensão ao alto cargo de Diretor da Central do 
Brasil, vêem-se desmoralizados, com a reputação 
atassalhada por incompetentes e desidiosos, pela 
falta que não têm e não tiveram. Se culpa lhes cabe 
é apenas a de não haverem renunciado no primeiro 
instante em que verificaram a insuficiência dos 
materiais à sua disposição, e a certeza de que os 
Governos, apenas atentos à politicalha, não lhes 
dariam atenção, repondo o equipamento nas 
condições em que deveria estar. 

Desta tribuna, em março de 1952, alertava eu 
o Govêrno sôbre as condições precárias em que se 
encontravam os subúrbios do Rio de Janeiro, no 
tocante a transporte ferroviário. Dos carros que 
servem aos passageiros dessas estações, cinqüenta 
e quatro estavam trafegando com os trucks rachados 
– podendo prever-se perigo de morte iminente, 
desastres de incalculáveis conseqüências. Nem dois 
dias se passaram, Sr. Presidente, e uma tragédia 
como a de há poucas semanas ocorria, tendo como 
causa o material. 

Para que se veja o desleixo e o descaso 
dos Governos – e não dos engenheiros, 
funcionários e trabalhadores da Central  
do Brasil, cito a abertura de uma concor- 
 

rência para aquisição de carros para os subúrbios, à 
qual compareceram cêrca de sessenta firmas. 
Habilitadas treze, de três Continentes, contra o 
critério que as tornou vencedoras nenhuma voz se 
levantou. Em três meses encarrada, sob condições 
altamente vantajosas, levaria dois anos e seis meses 
para ser registrada pelo Tribunal de Contas; seriam 
precisos dois anos para assinatura do contrato e seis 
meses depois o Tribunal de Contas receberia êsse 
contrato para registro. Quatro anos e meio seria o 
tempo decorrido para a vinda do primeiro carro, o 
qual só chegou na administração do Presidente 
Juscelino Kubitschek. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que maior 
prova do descaso de uma autoridade, que se 
compraz com tricas e futricas durante quatro anos, 
para provar algo evidente como o suprimento de 
veículos aos subúrbios do Rio de Janeiro?! 

Não é preciso ser técnico; basta uma 
comparação, que tantas vêzes repeti e repetirei 
desta tribuna. Em 1937, para menos de quarenta 
milhões de passageiros, foram adquiridos cento e 
oitenta carros; em 1952, para duzentos milhões de 
passageiros; isto é, para 400% a mais, havia, 
apenas, um acréscimo de trinta por cento nas 
viaturas, assim mesmo já desgastadas pelo uso 
constante, pela falta de cuidados, pela 
impossibilidade de levá-las às oficinas. As 
administrações ou retiram as viaturas do tráfego ou 
não mandam consertá-las, com o que ou deixam a 
população sem veículos ou mantêm-nos em trânsito 
sob condições precárias. 

Não ignora o Govêrno que muitos dêsses 
veículos, feitos para funcionar com quatro motores, 
trafegam com apenas dois. 

Não desconhece o Govêrno,  
Sr. Presidente, que o pedido da Ad- 
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ministração Sousa Gomes, para atender o mínimo 
dos serviços de subúrbios, exigia seiscentos carros, 
tendo obtido apenas trezentos, a título de economia. 

O mais triste, porém, é verificar que, por fim, 
quando ocorre desastre das proporções do que 
acabamos de presenciar, para se dar uma satisfação 
à opinião pública, condenam-se homens de 
reputação ilibada, dois dos quais tenho o direito e o 
dever de defender, como auxiliares meus que foram, 
homens de alto padrão de dignidade e competência 
profissional e outro colega que, pertencente ao 
Quadro da Central do Brasil, ilustrou-o quando 
presidiu, por cêrca de dois anos, à construção da 
Estrada de Ferro Brasil-Bolívia. 

No instante da tomada de posições e de 
responsabilidades, vai-se buscar no sacrifício de três 
reputações, na anulação de três carreiras, a 
satisfação demagógica, baixa e vil para esconder as 
próprias responsabilidades. 

Trago, por isso, minha solidariedade, como 
torno público a do Clube de Engenharia, da 
Associação de Engenheiros Ferroviários e da 
Federação Brasileira dos Engenheiros Ferroviários, 
aos engenheiros Luiz Alberto Whately, Heitor 
Guimarães e Cristiano Teixeira Lobão, «demitidos da 
Central do Brasil, a pedido»; mas, na realidade, 
oferecidos em holocausto, para cobrir as 
responsabilidades do Govêrno pelo trágico acidente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Poderia V. Exa. 
citar novamente os nomes dêsses engenheiros? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Drs. 
Luiz Alberto Whately, Heitor Guimarães e Cristiano 
Teixeira Lobão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Todos dignos 
profissionais. Conheci-os no Ministério da Viação, 
onde serviram, durante muitos anos, com 
comprovada capacidade. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço o depoimento de V. Exa., de justiça a três 
engenheiros que só honravam o Quadro de 
Engenharia da Central do Brasil. 

Veja V. Exa., Sr. Presidente, como há apenas 
cenografia nessas medidas, que se anunciam por aí: 
do Govêrno nada escapa. Resumem-se algumas 
delas, por exemplo, no aparato da Rêde Ferroviária 
Brasileira, que nada resolve porque o problema é de 
trilhos, vagões, viaturas e equipamentos e não de 
organização administrativa. Não importa apenas se 
constituam sociedades anônimas, autarquias, ou se 
contratem homens capazes; necessário é adquirir 
locomotivas, vagões, carros e equipamento de 
sinalização; que o Govêrno assuma as 
responsabilidades inerentes a seu mandato. Se 
querem nacionalizar as estradas de ferro, 
nacionalizem-nas mas assumam também as 
conseqüências totais de sua administração e que o 
Tesouro forneça, como puder e até aos extremos do 
sacrifício, meios para melhor aparelhá-las, a fim de 
que não continuem a ser o sorvedouro de vidas e de 
riquezas. 

Vejam, Senhores Senadores; em particular 
os do Nordeste – região que diàriamente  
manda milhares de miseráveis flagelados para o 
Sul, em busca de um pouco de pão e de trabalho 
– o trem de retirantes da Central do Brasil. 
Verifiquem Vossas Excelências um dia só, um 
dêsses comboios que, de Montes Claros, 
demandam São Paulo. Num carro, que comporta 
quarenta e cinco a cinqüenta passageiros,  
se amontoam mais de cem homens, mulhe- 
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res e crianças, numa promiscuidade abjeta, que 
não chega a se igualar à dos vagões de gado, 
porque nesses, sejam da Central do Brasil, sejam 
de qualquer estrada de ferro do País, há limite de 
bois a embarcar, enquanto num carro de retirantes 
ou dos subúrbios desta nossa metrópole, o limite é 
o espaço físico, a ser ocupado. Ainda mais: o 
tempo de percurso dos miseráveis trens 
suburbanos é de uma ou de hora e meia de 
desgraça; no trem de retirantes são dias e dias 
seguidos. Os vagões dispõem apenas de toscas 
instalações sanitárias, para, servir a mais de cem 
pessoas, em cada viatura. 

O espetáculo repete-se todos os dias. Nesse 
vai e vem da vida do retirante, enchem os trens 
para o Sul, em busca de trabalho, ou regressam, 
como um judeu errante, aos seus Estados. Ali se 
encontram êles nesses carros em que falta o 
mínimo de confôrto e pior ainda, o mínimo de 
higiene. São viaturas que há treze anos, quando 
deixei a Central do Brasil, já tinham em média 
quarenta anos de vida; vagões de madeira que, 
em cada acidente, em cada choque, se 
transformam num montão de gravetos. Dêsses 
desastres não se ocupam os jornais, porque 
ocorrem no interior; apenas, vagamente, numa 
entrelinha a êles se referem; não chegam a 
constituir pròpriamente uma notícia. São acidentes 
dantescos, pelas mutilações que os pedaços de 
madeira praticam, piores que nos carros de aço. 
Para êsses infelizes, que já o são pela própria 
natureza e pela vida que levam, pior que a dos 
párias da índia, que a dos intocáveis, para êsses 
continuará assim a vida, porque nada se projetou, 
nada se planificou. 

Vejam V. Exas. Sr. Presidente, Senhores 
Senadores: procura-se dar uma satisfação  
às populações do interior e da Capital, sa- 
 

tisfação justa e merecida; mas apenas foi ela tomada 
aqui, porque a repercussão é maior em 
conseqüência do noticiário dos jornais. Pelos 
brasileiros do interior, servidos por essa mesma 
Central do Brasil, pela Leste Brasileiro, pela Great 
Western e outras estradas em que trafegam, vivem e 
morrem miseràvelmente, que se faz? Nada!... 

Quando deixei, há treze anos, a Central do 
Brasil, possuia ela cêrca de mil carros de 
passageiros. Dêstes, dezessete eram de aço, os 
chamados «Cruzeiro do Sul»; os outros de madeira, 
com quarenta e mais anos de vida. 

Naquela ocasião já havia sido solicitada 
prioridade para a compra de um lote de setecentos 
carros de aço, assim que houvesse conversão da 
indústria de guerra para indústria de paz. 
Destinavam-se êsses carros a substituir os mil carros 
de madeira que serviam ao interior. 

Como medida de economia a encomenda foi 
cancelada. Compraram-se, apenas, sessenta e três 
carros de aço excelentes, que satisfazem ao luxo 
das duas Capitais: São Paulo e Belo Horizonte. Nada 
mais. 

No Estado do Rio, Linha Auxiliar, como no 
interior, permanecem os mesmos carros de madeira, 
desmanchando-se, podres, antiquados e anti-
higiênicos. 

Sr. Presidente, eis a razão pela qual acuso 
frontalmente o Govêrno, responsabilizando-o por 
manter ainda a Estrada de Ferro Central do Brasil 
nas condições em que se encontra. Nomeou  
para dirigi-la um dos melhores engenheiros, um 
dos de maior capacidade executiva que conheço 
naquele Quadro de excelentes profissionais. 
Nada, entretanto, poderá fazer êsse homem, 
apesar de todo o esfôrço e boa vontade  
do pessoal, se não fôr provido, em tempo 
adequado, de material apropriado. Se- 
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rá mais uma reputação sacrificada para que o 
Govêrno ou os Governos se isentem da 
responsabilidade do crime cometido, conseqüente ao 
abandono em que mantêm a maior estrada-de-ferro 
do Brasil. 

Acuso e chamo a atenção de que é tempo de 
não temermos mais as despesas – como se procede, 
atualmente – quando se trata de material destinado a 
proporcionar maior confôrto às populações. Assim 
como não falta dinheiro para atender aos aumentos 
de salários, cobertos, prontamente, com recursos do 
Tesouro – através de emissões, de desvios de verbas, 
enfim, de demagogia, pelo menos para atração 
eleitoreira – também não podem faltar recursos para 
equipar, como se deve, a Central do Brasil. 

Muitas das palavras que hoje profiro repito-as 
há mais de oito anos. Demonstro, pràticamente, em 
breves palavras, como é possível, e sempre foi, fazer 
investimentos na Central do Brasil sem custar um 
centavo ao Tesouro Nacional. O quadrilátero 
ferroviário da EFCB dispõe da maior reserva mundial 
de excelente minério de ferro, constantemente 
solicitado pelos consumidores. Apenas a negligência 
inconcebível da Administração brasileira, negando 
meios para que a referida via férrea se reequipe e 
termine as obras que tornam possível a exportação 
de dez milhões de toneladas, tem impedido que a 
Central do Brasil se transforme, de deficitária, em 
empreendimento lucrativo. 

Se em vez de transportar, desnecessàriamente, 
não raro através de mil e duzentos quilômetros,  
do interior para o litoral, centenas de milhares  
de cabeças de gado, Com prejuízo de mais de 20% 
de pêso e de vidas, num valor aproximado  
de trezentos milhões de cruzeiros – promovesse  
o Govêrno a instalação de frigoríficos em 
 

Pirapora, Montes Claros, Curvelo e Monte Azul, os 
trens, que hoje absorvem milhares de toneladas de 
combustível e ocasionam, anualmente, à União, uma 
despesa de cêrca de cem milhões de cruzeiros, em 
desgaste de material, transportassem produto 
frigorificado, industrializado, outra fonte natural de 
renda acentuaria as possibilidades financeiras 
daquela ferrovia. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Por tudo 
quanto V. Exa. acaba de expor perante o Senado 
verifica-se que nossos Governos, sempre omissos 
no cumprimento do dever, deixam que as 
estradas-de-ferro caiam aos pedaços, sem lhes 
proporcionar os recursos materiais que 
constantemente solicitam, dando lugar às 
tremendas catástrofes diàriamente presenciadas. 
É nessas mesmas ferrovias «esbagaçadas» que 
transportam, para São Paulo e Paraná, os míseros 
nordestinos que vão, por aí em fora, durante 
semanas a fio, a morrer como gado. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A isso o 
Govêrno denomina amparo e boa administração. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Muito 
agradecido ao aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, verifica V. Exa., nos 
depoimentos dos nobres Senadores Fernandes 
Távora e Victorino Freire, as razões que me assistem 
para trazer minha solidariedade à população do  
Rio de Janeiro, aos engenheiros ferroviários e ao 
pessoal da Estrada de Ferro Central do Brasil, que ar- 
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cam, injustamente, com responsabilidade que não 
têm, e que cabe aos Governos; da atitude por mim 
adotada invàriavelmente, há oito anos, desta tribuna 
e pelas colunas dos jornais, clamando pelo melhor 
equipamento da Estrada de Ferro Central do Brasil e 
das outras ferrovias. 

É o que me tem assistido para êsse clamor, 
para êsse protesto. 

Sr. Presidente, parece-me que, no momento, 
em face da insignificância das medidas adotadas – 
mais do alcance, pelo que tenho verificado, da 
Direção daquela Estrada e do seu pessoal – o 
Govêrno vai voltar à passividade e indiferença 
oriental com que tem encarado êsse magno 
problema; vai aquietar-se novamente, até que 
novos acidentes, novo fato ou uma nova tragédia 
provoquem declarações como «doa a quem doer», 
como se o que interessasse a qualquer de nós 
fôsse a punição dos culpados. O nosso desejo é 
que não se registrem mais essas tragédias; e não 
há razão para que se repitam. Há pessoal capaz 
de executar bom serviço, falta apenas boa 
qualidade de material. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permita  
o nobre colega que conclua meu aparte – 
(Assentimento do orador) – O pior é que  
o Govêrno, depois de tôdas essas omissões,  
de todos êsses erros e desmandos, acaba  
por fugir à responsabilidade, atribuindo-a  
a administradores por cuja reputação  
Sua Excelência deveria ser o primeiro a  
velar. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Muito 
bem; tem razão V. Exa. 

Sr. Presidente, ainda não permite o meu 
estado de saúde prosseguir nas considerações com 
que desejaria focalizar os aspectos materiais do 
problema da Central do Brasil, no que diz respeito à 
 

Cidade do Rio de Janeiro, e, em geral, ao problema 
ferroviário do nosso País. 

Fico aqui, por hoje; mas voltarei ao assunto, 
como fiz nestes últimos anos, clamando, e crendo 
que não o faço no deserto, porque existem almas 
patrióticas e consciências bem formadas. Citei 
algumas; se não deram atenção a êsse problema, foi 
porque dêle, não tiveram informação suficiente. 

Antes, porém, de concluir, Senhor Presidente, 
agradeço a Vossa Excelência e aos Srs. Senadores 
a visita que me fizeram por ocasião da minha recente 
enfermidade. Sensibilizou-me extraordinàriamente a 
gentileza dos nobres colegas, cujo carinho e 
amizade são, para mim, os mais preciosos bens que 
adquiri na minha vida pública. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem. Muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

terceiro orador inscrito. 
Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 

Oliveira. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 

Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 

requerimento do nobre Senador Nelson Firmo. 
É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 197, DE 1958 
 

Requeiro à Mesa, de acôrdo com  
o Regimento, a inserção, nos Anais, do oportuno  
e brilhante editorial ontem publicado pelo  
vespertino «Última Hora», sôbre a posição do 
  



– 837 – 
 

Brasil em face da nossa política com os Estados 
Unidos, assunto da mais relevante importância, 
exposto em têrmos que merecem a minha 
solidariedade. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Nelson Firmo. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será discutido e votado depois da 
Ordem do Dia. (Pausa). 

O Sr. Senador Bernardes Filho enviou à Mesa 
discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto 
no art. 98, § 2º, do Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 
É o seguinte o discurso supra referido: 
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr. Presidente 

– Ausente desta Capital quando da consessão da 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 
1958, ao qual apresentei emenda propondo a 
federalização da Universidade Rural do Estado de 
Minas Gerais, não pude justificar da tibuna, como 
era do meu desejo, os fundamentos da emenda  
oferecida. Envio à Mesa, na forma do Regimento, 
para serem publicadas, as palavras que pretendia 
proferir, a fim de que sejam encaminhadas aos 
Relatores nas Comissões competentes, 
possibilitando-lhes conhecer das razões da 
emenda. 

A Universidade Rural do Estado de Minas 
Gerais, criada pela Lei número 272 de 13 de 
novembro de 1948, do Govêrno de Minas Gerais, 
tem sua origem na Escola Superior de Agricultura e 
Veterinária que foi fundada em 1922 pelo Govêrno 
do mesmo Estado e em cuja Presidência se achava 
o saudoso Sr. Arthur da Silva Bernardes. 

A obra, na época, foi arrojada. Área 
suficientemente grande foi adquirida, prédios 
amplos foram construídos, aparelhamento de Ia- 
 

boratório foi importado assim como maquinaria e 
todos os implementos necessários. Sob a orientação 
do grande e renomado norte-americano P. H. Rolfs, 
que se encarregou da instalação em todos os seus 
detalhes, a Escola, já com os seus campos 
cultivados, com seus pomares formados, com seus 
rebanhos produzindo, abriu as suas portas em 1928 
para receber seus primeiros alunos. 

A data da inauguração da E.S.A. V. é a da 
adoção, no Brasil, de métodos americanos no ensino 
agronômico, assim como o do início da aplicação dos 
métodos de extensão rural de que tanto se fala hoje 
e de cujas vantagens já ninguém mais duvida. No 
seu primeiro ano de funcionamento a E.S.A.V. 
realizou a sua primeira Semana de Fazendeiros, com 
o fim de disseminar mais ràpidamente os 
conhecimentos básicos das práticas agrícolas, assim 
como o de firmar as boas relações da Escola com os 
agricultores, para benefício de ambos. A Semana de 
Fazendeiros, que vem se realizando há 30 anos em 
Viçosa, e cujo número de inscrições anuais já 
ultrapassou ao de 2 mil, tem sido nestes últimos 
anos realizada num grande número de escolas de 
agronomia do País, tornando-se por isso o 
paradigma do processo da penetração no meio rural 
e do perfeito conhecimento das necessidades do 
nosso homem do campo. 

Animada com o grande êxito da Semana de 
Fazendeiros e com os ótimos frutos dela colhidos 
a UR EMG, ainda como complementação e para 
melhor efetivação dos seus elevados propósitos 
de melhorar as condições de vida do lavrador, 
que constitui a maior parcela dos brasileiros e de 
onde provém o sustento da nação, criou o  
seu Serviço de Extensão que vem de há 10  
anos disseminando conhecimentos, estreitando 
relações e, pelo oferecimento de variados meios, 
  



– 838 – 
 

tornando a vida do nosso hinterland menos áspera, 
mais humana. 

Êste trabalho hercúleo, no qual vêm sendo 
empregados outros e valorosos esforços de tôdas as 
instituições que cuidam da extensão rural não seria 
profícuo ou eficiente se não contasse com pessoal 
habilitado. Ciente desta necessidade, a UREMG 
firmou convênio com o Escritório Técnico de 
Agricultura Brasil-Estados Unidos (ETA) e outras 
entidades para instalar cursos de preparação e 
aperfeiçoamento de extensionistas de ambos os 
sexos, que funcionam no Departamento de Ensino 
de Extensão. Êstes cursos e êste Departamento 
constituem a semente do Centro de Preparação de 
Extensionistas, já em fase inicial. Dêste modo a 
UREMG vem contribuindo de modo eficiente para 
substituir o fracassado sistema clássico e inoperante 
dos fomentos pelo da extensão rural que, como se 
sabe, ao abandonar o velho sistema paternalista em 
que se baseiam, êstes fomentos, adotando ao 
mesmo tempo uma sadia orientação apoiada na real 
educação do homem rural e de sua família, foi a 
mola propulsora do desenvolvimento sem igual da 
agricultura dos Estados Unidos da América do Norte. 

De fato, de pouco vale, sob o ponto de vista 
humano, oferecer-se assistência financeira, material 
ou técnica tão sòmente. De pouco vale melhorar 
plantas, animais, o substrato de que vivem, ou suas 
condições ambientais, se o homem em si e sua 
família ficarem esquecidos. Se a êste homem forem 
oferecidas condições mais favoráveis de 
subsistência; melhor alimentação e vestuário, 
morada mais sadia e agradável, um pouco mais de 
instrução e educação para si e para seus filhos e, até 
mesmo um pouco mais de noção estética sôbre a 
arte de viver, então teremos iniciado uma poderosa e 
 

imperceptível revolução social que, uma vez iniciada, 
ordeira e perpetuadora de si mesma, não mais 
poderá ser contida. 

É reconhecendo esta verdade incontestável que a 
UREMG estabeleceu a sua Escola Superior de Ciências 
Domésticas, outro fato inteiramente novo no Brasil. Com 
seus diversos cursos permanentes e numerosos cursos 
avulsos, oferecidos tanto durante as férias, como ao 
corre do ano letivo, já vem essa Escola Superior de 
Ciências Domésticas oferecendo seus serviços não só 
em Minas mas expandindo seu campo de influência por 
diversos Estados brasileiros e até países irmãos. 

Mas, qualquer que sejam o grau e a natureza 
do ensino ou da extensão rural, terão essas duas 
modalidades educativas que se apoiar; 
obrigatòriamente, em conhecimentos que só poderão 
ser conseguidos à base de pesquisas seguras e de 
uma experimentação racional. Esta é a matéria prima 
que caracteriza todo o moderno progresso 
tecnológico e científico dos países mais adiantados 
do mundo e é nela, portanto, que o progresso dos 
assuntos que dizem respeito ao meio rural também 
se deve basear. Assim, por meio de uma 
experimentação eminente aplicada às necessidades 
rurais mais imediatas que atinge a cêrca de 100 
projetos experimentais em andamento, segundo as 
técnicas mais apuradas e modernas da estatística 
experimental, vem também a UREMG avançando e 
se impondo ao respeito nacional e estrangeiro neste 
setor. Para atender a êsse setor indispensável  
ao desenvolvimento da Agricultura e da Veterinária, 
a UREMG possui um Serviço de Experimentação  
e Pesquisas, que coordena todo o trabalho dessa 
natureza assegurando o perfeito entrosamento  
das diversas unidades universitárias, assim  
como garantindo melhor objetivação do mesmo. 
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A UREMG, reconhecendo a realidade 

brasileira, ainda vem conservando alguns cursos, 
chamados anexos, de grau médio. Por meio dêsses 
cursos poderá ser atendida uma fração maior de 
nossa atual população rural, grande parte da qual 
não poderá atingir senão os níveis educacionais de 
grau médio. Visam êstes cursos, além de oferecer 
conhecimentos de natureza básica, ou geral, 
também permitir, num rápido treinamento em 
assuntos ou técnicas de aplicação mais imediata 
àqueles que não poderão transpor os níveis mínimos 
exigidos no curso superior. Assim, pois, 
recentemente foi incorporada à UREMG, pela Lei 
número 1.360, de 5 dezembro de 1955, do Govêrno 
do Estado de Minas Gerais, a Escola de Florestal, 
com enorme área e ricas instalações, onde está 
sendo concentrado todo aquêle ensino de grau 
médio. 

Mais recentemente, vem a UREMG 
aumentando os seus esforços de penetração no 
meio rural por meio de convênios que ampliam as 
suas presentes possibilidades. Está, nesse caso, o 
chamado «Projeto 39», que representa um acôrdo 
da UREMG, com o Escritório Técnico de Agricultura 
(ETA), Associação de Crédito e Assistência Rural-
ACAR (Minas), Associação Brasileira de Crédito e 
Assistência Rural ABCAR (Rio) e Associação  
de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo-
ACARES (Espírito Santo), para treinar ou formar 
técnicos extensionistas para essas entidades. 
Também aqui pode ser mencionado o convênio  
de que resultará a «Escola Pilôto», a ser instalada 
em Viçosa, para aperfeiçoamento de professôres  
de todo o Brasil. Em virtude de convênio a ser 
firmado entre os Governos do Brasil e dos  
EE:UU., esta Escola de Preparação de Professôres 
de  Agronomia, a se instalar, em Viçosa,  
contará com 9 técnicos estrangeires e mais 
 

2 consultores que serão mantidos 
permanentemente, oferecendo ensino e treinamento 
aos docentes de tôdas as escolas do Brasil. Ainda 
aqui se poderá mencionar o acôrdo em andamento, 
para treinamento de pessoal para o Serviço Social 
Rural. 

Conseqüência do que foi apresentado até 
agora, é quase certo, vêm os diversos cursos da 
UREMG merecendo procura sempre crescente. Os 
cursos de Agrícultura, por exemplo, tiveram 
matrícula, êste ano, superior a 150 alunos no 
primeiro ano, dos quais mais de 70 sòmente no 
Curso Superior. Para uma Escola que há três anos 
vem aumentando suas matrículas iniciais, cujo limite 
total de alunos normalmente se coloca ao redor de 
200, mas que atualmente funciona com cêrca de 
370, êstes números são lisonjeiros. Pena será se 
esta Escola não puder, em 1959, atender a mais 
duas centenas, pelo menos, de patrícios dos que a 
vêm procurando desde agora, movidos por um 
legítimo e patriótico direito de se instruírem para o 
bem comum de todos nós. 

Pelo que tem sido descrito até agora, 
fàcilmente se verifica que a Universidade Rural do 
Estado de Minas Gerais pode ser caracterizada por 
uma atuação dinâmica e eminentemente aplicada às 
realidades nacionais. Pode-se, mesmo, dizer que 
esta universidade vem seguindo, a passos largos, as 
mesmas linhas mestras que oferecem as bases e 
orientam o inigualável progresso da agricultura norte-
americana, isto é, ela se esforça por se tornar uma 
espécie de «Land Grant College» entre nós. 

Vê-se, pois, que todo êste esfôrço por 
prosseguir e por contribuir para um progresso 
mais rápido de nosso meio, rural não tem  
sido verificado ao acaso, ou por meio de 
improvisações. Ao contrário, tem a UREMG,  
se valido, em especial nestes últimos 15 anos, de 
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uma experiência norte-americana que levou 100 
anos de evolução para chegar à sua atual estrutura, 
baseada, em essência, no entrosamento do ensino 
com a extensão e a experimentação. 

Infelizmente, entretanto, todo êste imenso 
patrimônio material, técnico e científico, tem tido uma 
contínua existência repleta dos mais variados 
tropeços de ordens diversas, mas, principalmente, 
financeira. Não é possível que uma tão vasta e 
progressista organização, como esta, fique entregue 
a flutuações de causas diversas, mas que se 
prendem, quase sempre, à pequena capacidade que 
têm os Governos Estaduais de a manter 
condignamente, apesar de tôda a sua boa vontade. 

Pela Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, 
a UREMG, foi federalizada. Esta federalização não 
pôde satisfazer os anseios que a Universidade tinha 
e tem de se ampliar, de se desenvolver, enfim, de 
progredir. Sem lhe dar, mesmo, um quadro suficiente 
de professôres, não previa a lei citada as condições 
mínimas exigidas para seu normal funcionamento. 
Não previa, ainda, nem o seu corpo administrativo, 
nem o orçamento das despesas. 

Não assegurando a sua autonomia e nem 
preservando a sua estrutura, que lhe vem 
assegurando pleno êxito e se molda, como já foi dito, 
em bases das mais eficientes existentes no mundo, a 
Lei nº 1.254, se cumprida na parte que se refere a 
UREMG, iria mutilar uma instituição que, sem favor, 
constitui um padrão elevado de ensino e um exemplo 
a ser seguido. 

A Lei nº 2.470, de 28 de abril de 1955, 
transformou a Universidade, de federalizada, em 
entidade subvencionada, na forma prevista pelo art. 
16 da Lei número 1.254, onde passou a constituir 
 

o item VII. A subvenção de que trata a Lei nº 2.470, 
não pode ser inferior a Cr$ 9.000.000,00. Esta 
contribuição, já na época da promulgação da lei, era 
muito pequena para uma instituição tão grande. 

Foi federalizada sem maiores estudos e foi 
subvencionada insuficientemente. Agora, cumpre 
reparar essa lacuna. Cumpre dar à UREMG uma 
justa e merecida situação, que melhor virá atender 
às necessidades brasileiras de ampliação dos seus 
centros de preparação para técnicos que se 
destinam a garantir um aumento de produção e o 
bem-estar das populações rurais. 

Desnecessário será enumerar as vantagens 
que advirão da federalização da Universidade Rural 
de Minas Gerais nos têrmos da lei que ora se 
propõe. Basta recordar que, aumentando suas 
possibilidades, será grandemente aumentado o 
número de engenheiros-agrônomos, de veterinários, 
de bacharéis em ciências domésticas e de técnicos 
de nível médio entregues aos diversos misteres de 
suas profissões. Basta considerar o elevado espírito 
profissional, assim como de abnegação, que essa 
Universidade sabe ministrar e incutir em seus 
titulados. Basta lembrar sua influência direta ou 
indireta sôbre dezenas e possívelmente, centenas de 
milhares de agricultores. Basta mencionar as 
contribuições, diretas ou indiretas de suas pesquisas 
e experimentações para o melhoramento de nossa 
agricultura, pecuária e do próprio homem rural. 

Esta lei de federalização não virá apenas 
atender ao povo que anseia melhores meios de  
se instruir, não virá apenas dar aos abnegados 
corpos docentes da Universidade maiores 
possibilidades de ampliar suas ações benéficas,  
mas também virá atender ao apêlo do Ex- 
  



– 841 – 
 
celentíssimo Sr. Governador Bias Fortes, que na sua 
última Mensagem à Assembléia de Minas Gerais 
considera «a federalização da Universidade como 
medida de caráter inadiável e de evidente interêsse 
público». 

Mas, a UREMG, não mais pertence a Minas 
Gerais ou ao Brasil tão sòmente. O seu nome e as 
suas contribuições de há muito transpuseram as 
nossas fronteiras e continuamente vêm contribuindo 
para maior respeito internacional pelas coisas e pela 
gente brasileira. 

A medida ora proposta, pois, nada mais 
representa que aquilo que a razão e o bom senso a 
todos impõem e que o Senado já concedera 
anteriormente, mas de modo incompleto. 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
oradores inscritos, vou passar à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

33, de 1957, que altera os Quadros da Secretaria e dos 
Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156,§ 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 178, de 1958, 
do Sr. Lino de Mattos e outros Srs. Senadores, 
aprovado na sessão de 23 do mês em curso); tendo 
Pareceres (ns. 1.120, 1.121, 1.123, de 1957) das 
Comissões: de Constituição e Justiça, favorável, exceto 
em relação aos arts. 3º, 5º e 8º; de Serviço Público 
Civil, favorável ao projeto, com as Emendas, que 
oferece, sob ns. 1-C e 2-C; de Finanças favorável ao 
projeto e às Emendas ns.1-C e 2-C. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 198, DE 1958 

 
Tendo em vista que, o Senado, em 6 de 

dezembro do ano passado, aprovando o 
Requerimento número 702, do mesmo ano, julgou 
necessário solicitar o pronunciamento do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal sôbre as emendas 
oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 
1957 especialmente no tocante às tabelas que 
acompanham a de número 3; 

tendo em vista que êsse pronunciamento 
solicitado em Ofício nº 268, de 10 do mesmo mês e 
ano, até a presente data não chegou ao Senado; 

tendo em vista, entretanto, que, segundo 
informações chegadas a esta Casa, inclusive através 
de carta do Presidente do Tribunal, a matéria tem 
sido estudada com interêsse naquela alta Côrte, 
sendo esperada a conclusão dos respectivos 
estudos em prazo não superior a 48 horas; 

tendo em vista que o Regimento Interno, no § 
10 do art. 156; admite a realização de diligências por 
êsse prazo, destinadas à instrução de proposições 
em regime de urgência, como no caso presente; 

requeiro, com fundamento, naquele dispositivo 
regimental, seja o projeto em aprêço retirado da 
Ordem do Dia a fim de se aguardar, por 48 horas, o 
pronunciamento do Tribunal, comunicando-se a 
providência do Presidente dêste com a manifestação 
do interêsse do Senado em conhecer aquêle 
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pronunciamento, como colaboração para a solução 
da matéria. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia, 
pelo prazo de 48 horas, a fim de que se cumpra a 
diligência requerida. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 165, de 1953, que modifica o 
art. 505 do Decreto-lei número 5.452, de 1º de 
maio de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho – e dá outras providências, tendo 
Pareceres: I – Sôbre o Projeto (ns. 422, de 1954, 
1.114, de 1953, 423 e 424, de 1954) das 
Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; de Legislação Social, 
favorável; de economia opinando por que se 
aguarde a chegada ao Senado do projeto em 
trânsito na Câmara dos Deputados, referendo 
campo da legislação trabate à aplicação ao 
trabalhador lhista; e de Finanças pela 
incompetência, II – Sôbre a Emenda nº 1. de 
Plenário (ns. 624, 625, 859 e 626, de 1957), das 
Comissões; de Constituição e Justiça, favorável; 
de Legislação Social, pela rejeição; de Economia, 
pela rejeição do projeto e da emenda; e de 
Finanças, declarando-se, como no parecer dado 
anteriormente, incompetente. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 199, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra i, do Regimento 

Interno, requeiro, preferência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 165, de 1953, a fim de ser votado, 
antes da respectiva emenda. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (pela ordem): – 
Sr. Presidente, não tendo ouvido bem a leitura do 
requerimento, peço a V. Exa. a fineza de esclarecer-
me sôbre seu objetivo. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento, cuja 
aprovação pelo Senado já anunciei, é de preferência 
para a votação do Projeto de Lei da Câmara nº 165, 
de 1953. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito 
obrigado a V. Exa. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o Projeto 
de Lei da Câmara número 165, de 1953. 

O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, em entendimento 
entre os Líderes da Maioria e da Oposição ficou 
estabelecido que procuraríamos pôr em andamento 
projetos há muito tempo no Senado, não objeto de 
parecer de Comissão ou que havendo sido relatados, 
não vieram à consideração do Plenário. 

A Comissão particularmente encarregado 
dêsse trabalho, orientada pelos Senadores,  
Gilberto, Marinho e João Villasbôas pediu inclu- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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são em pauta do Projeto de Lei da Câmara nº 165, 
de 1953, a fim de ser, desde logo, rejeitado pela 
circunstância de modificar disposição da 
Consolidação das Leis do Trabalho e de haver em 
funcionamento, sob presidência do eminente 
Senador Lima Teixeira, Comissão de Revisão da 
aludida Consilidação, cujos serviços – segundo 
declarou há poucos dias no recinto, nosso eminente 
colega representante da Bahia – se acham bem 
adiantados. 

Assim, a modificação proposta neste projeto 
será com segurança incluída na reforma que está 
sendo feita na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Em tais condições, Sr. Presidente êsse é dos 
projetos que, se devem rejeitar, para que não, figure 
na relação dos não examimados pelo Senado, 
quando o certo é que perdeu oportunidade, visto 
como a Comissão, a que se refere, tem estudo mais 
atualizado e completo a respeito da matéria. 

Prestando êste esclarecimento, peço ao 
Senado a rejeição do projeto, certo de que as classes 
às quais visa a amparar, o serão brevemente quando 
a Comissão Especial apresentar seu trabalho ao 
exame do Congresso Nacional. (Muito bem). 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, trata-se 
de projeto que procura ampliar direitos do trabalhador 
rural. Pela Consolidação das Leis do Trabalho, em 
vigor estendem-se a êsse trabalhador os Capítulos I, II 
e VI do Título 4º da Lei; a proposição visa, como disse, 
a ampliar êsses direitos a fim de que seja êle protegido 
pelos mais dispositivos que constituem o Título 4º da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Fui relator da matéria na  
Comissão de Constituição e Justiça e 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

acompanhei-o na Comissão de Legislação Social 
quando tive a honra de presidi-la. O projeto é, sem 
dúvida, da maior importância para grande parte de 
trabalhadores, que ficam à margem do amparo das 
leis trabalhistas. Nada mais razoável, portanto, que 
tivessemos andado com essa proposição a fim de 
proporcionar aos trabalhadores rurais também 
aquêles benefícios que já nas cidades estamos 
outorgando aos trabalhadores urbanos Estou 
surpreendido, Sr. Presidente, de que tenha 
demorado tanto tempo a tramitação dêsse projeto e 
agora ainda sou surpreendido com a orientação do 
ilustre Líder da Maioria no sentido de que seja 
rejeitado, para que possam os seus objetivos ser 
atendidos pela Comissão que estuda a reforma da 
nossa legislação do trabalho. Surpreendido, sem 
dúvida, Sr. Presidente, mas não deixo de aceitar a 
sua sugestão sem que, entretanto, me abstenha de 
apelar para essa Comissão a fim de que não 
estejamos todo dia a enterrar os projetos que dizem 
respeito aos trabalhadores, como se essa Comissão 
fôsse uma cova para onde jogamos as proposições 
sem esperança de vermos ressucitados, ao menos 
os seus objetivos. 

Eis por que, Sr. Presidente, manifestando-me 
embora de acôrdo com a opinião expressa pelo 
ilustre Líder da Maioria, faço êsse pêlo àquela 
Comissão para que possamos, com a maior 
presteza, ver atendidos os reclamos dos 
trabalhadores rurais, tão justos porque tão humanos 
quanto aquelas leis que atendem, desde já os 
trabalhadores citadinos. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Vossa 
Excelência permite um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: –  
Muito oportuna a explicação de Vossa 
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Excelência. Para que não paire a menor dúvida 
quanto ao sentido da providência tomada pela 
Maioria, devo dizer que ela é pela aprovação da 
providência consubstanciada no projeto. Há, porém, 
uma Comissão especial encarregada de rever a 
Consolidação das Leis do Trabalho sob a 
presidência do nosso eminente colega Senador 
Lima Teixeira. A matéria, naturalmente, será 
incluída e, posteriormente, submetida à 
consideração do Senado e da outra Casa do 
Congresso Nacional. Acho, portanto, justa a 
orientação de Vossa Excelência, não só porque 
explica os sentimentos do Partido a que pertence o 
nobre colega, como também, estou certo o de todo 
o Senado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito 
honrado estou pelo aparte do nobre Senador 
carioca. 

Aí está, Sr. Presidente, o meu apoio, embora 
modesto, ao ilustre Líder da Maioria, e também 
meu apêlo à Comissão que estuda a reforma da 
nossa legislação social. (Muito bem). 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para encaminhar a 
votação (*): – Sr. Presidente, encontrava-me na 
Bahia, de onde cheguei ontem. Ao entrar no recinto, 
verifiquei que está em causa o Projeto de Lei da 
Câmara nº 165, de 1953, pelo qual se pretende 
estender, simplesmente, norma da Consolidação das 
Leis do Trabalho aos homens do campo. 

O Avulso dos nossos trabalhos de hoje diz: 
«Art. 1º O art. 505 do Decreto-lei 5.452, de 1 

de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 505. As disposições constantes do 

presente titulo são aplicáveis aos trabalhadores 
rurais». 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Sr. Presidente, aprovado o projeto, 
chegaremos, então, a estender aos homens do 
campo os direitos de que hoje gozam os 
trabalhadores citadinos. 

Certamente, os nobres colegas têm 
conhecimento dos debates travados na Câmara dos 
Deputados, quando o ilustre Líder da Bancada do 
meu Partido, Deputado Fernando Ferrari, visando a 
atender às justas aspirações do proletariado rural, 
pretendeu estender-lhes a legislação social 
trabalhista. Quem conhece as diversas modalidades 
de trabalho agrícola em nosso País, que varia de 
região para região, sabe, de logo, que há uma série 
de obstáculos a impedir se estenda, pura e 
simplesmente, a legisIação de amparo aos 
trabalhadores citadinos aos homens que mourejam 
no campo. 

Conhecendo a vida agrária como conheço, 
embora deseje, como trabalhista... 

O SR. NELSON. FIRMO: – Não vá V. Exa. dar 
um passo em falso! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...atender às justas 
reivindicações dos trabalhadores rurais, nem por isso 
perderia o senso, a ponto de ser compelido, pela 
justiça da causa, a cometer grave êrro, concordando 
pura e simplesmente, seja aplicada, a Consolidação 
das Leis do Trabalho àqueles que vivem e mourejam 
no campo e concorrem, indiscutivelmente, para a 
grandeza nacional. 

Resolvi, então, Sr. Presidente, apresentar 
sugestão, a qual coincide com os pareceres emitidos 
pelas Comissões de Economia e de Legislação Social. 

O prudente, o sensato, o normal é aguardar-
se, o projeto, em discussão na Câmara dos 
Deputados, de autoria do nobre Líder do meu 
Partido, o ilustre Deputado Fernando Ferrari. 
Quando chegar ao Senado, já afastadas as 
inconveniências ou vícios porventura encon- 
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trados pelos Srs. Deputados, depois de examinado 
pelas Comissões de Legislação Social e de Revisão 
da Consolidação das Leis do Trabalho – da qual sou 
presidente – talvez possa vir a Plenário, escoimado 
de tôdas as falhas e erros e, então, possivelmente, 
será aceito e aplicada legislação em defesa dos 
trabalhadores rurais. 

Sem abdicar do direito de defesa das justas 
aspirações dos homens que lutam na vida rural, 
sobretudo os trabalhadores, proponho, Sr. 
Presidente, de acôrdo com o nobre Líder da Maioria, 
Senador Filinto Müller, que aguardemos, 
prudentemente, o projeto da Câmara dos Deputados, 
que em breve deverá vir para o Senado. 

Aceito, dessa forma, o requerimento do nobre 
Senador Filinto Müller, porque se ajusta ao ponto de 
vista defendido por todos os Partidos nesta Casa. 
(Muito bem! Muito bem). 

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

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está rejeitado. Fica prejudicada a emenda. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 165, DE 1953 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 505 do Decreto-lei número 5.452, 

de 1 de maio de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho – passa a ter a seguinte redação: 

«Art. 505. As disposições constantes do 
presente título são aplicáveis aos trabalhadores 
rurais». 

Art. 2º A suspensão do empregado rural 
estável, para efetivação de inquérito administrativo, e 
quando ocupar o mesmo prédio de propriedade do 
empregador, não ocasionará a desocupação do 
móvel, o que se dará sómente após transitar em 
julgado a decisão que julgar procedente o inquérito. 

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

É a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Art. 3º Substitua-se pelo seguinte: 
«Esta lei entrará em vigor três meses após a 

data da sua publicação». 
O SR. PRESIDENTE: – A matéria que acaba 

de ser rejeitada será arquivada, devendo ser feita a 
devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única da Redação Final do Projeto 

de Lei do Senado nº 38, de 1957, que modifica 
dispositivo da legislação referente ao direito à 
pensão pela viúva de militar (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer número 153, 
de 1958). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
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É a seguinte a Redação Final aprovada que a 
vai à Câmara dos Deputados: 

 
PARECER 

Nº 153, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 
38 de 1957. 

 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei número 38, de 1957, 
originário do Senado Federal). 

Sala das Comissões, em 20 de maio de 1958. 
– Sebastião Archer, Presidente em exercício. – 
Públio de Mello, Relator. – Argemiro de Figueiredo. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 153, DE 1958 

 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 

38, de 1957, que modifica dispositivos da legislação 
referente ao direito à pensão pela viúva de militar. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Não perde a pensão correspondente ao 

montepio e ao meio sôldo a viúva do militar que 
contrair novas núpcias seja com militar, seja com 
civil. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 101, de 1953, que dispõe sôbre a duração e 
condições de trabalho da categoria profissional dos 
aeronautas; tendo Pareceres, sob ns. 40, 41 e 42, de 
1958, das Comissões: de Constituição e Justiça, 
favorável; de Transportes, Comunicações e 
 

Obras Públicas, favorável, com as Emendas que 
oferece, de números 1 a 10-C; e de Legislação 
Social, contrário (com voto em separado do Senhor 
Senador Othon Mäder . 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sobre a mesa 

requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 200, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra i, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 101, de 1953 a fim de ser votado antes 
das respectivas emendas. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 
ressalvadas as emendas. 

O SR. FILINTO MÜLLER (*) para 
encaminhar a votação: – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, êste é outro projeto daqueles citados por 
mim, que precisam ser decididos pelo Senado, para 
não figurarem, permanentemente, na relação das 
proposições enviadas a esta Casa. 

A proposição foi apresentada na Câmara dos 
Deputados há oito anos; e desde então até à sua 
remessa ao Senado em 1953, muitas modificações 
sofreu o Estatuto que regula a situação dos 
aeronautas. Submetida, agora, à apreciação do 
Plenário, está inteiramente desatualizada. Assim 
conclui o parecer da Comissão de Legislação Social. 

Solicito do Senado rejeite a  
projeto. A matéria por êle discipli- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nada não poderia ter aplicação conveniente por 
haver perdido a inteira razão de ser. (Muito bem). 

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

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. Ficam prejudicadas as 

Emendas ns. 1-C a 10-C. 
É o seguinte ,o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 101, DE 1953 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A presente lei dispõe especialmente 

sôbre a duração e condições da categoria 
profissional dos aeronautas. 

Parágrafo único. Para efeito desta lei se 
consideram aeronautas todos os que, em caráter 
efetivo, exercem funções remuneradas a bordo de 
aeronaves. 

Art. 2º A duração normal do trabalho para os 
aeronautas não excederá de 85 (oitenta e cinco) 
horas de vôo por mês, devendo ser remuneradas as 
horas que ultrapassarem êste limite com um 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sôbre o 
salário correspondente à hora de vôo normal. 

§ 1º O salário correspondente à hora de vôo 
normal será obtido dividindo-se por 85 (oitenta e 
cinco) os proventos correspondentes a 85 (oitenta e 
cinco) horas de vôo, de acôrdo com os contratos de 
trabalho vigentes. 

§ 2º Hora de vôo, para o efeito desta  
lei, é o tempo correspondente ao funcionamento 
do avião, de calço a calço, inclusive  
quando se trate de vôo especial de expe- 
 

riência ou vistoria. Nos vôos locais de instrução, para 
promoção, não será paga, a hora ao tripulante em 
instrução. 

§ 3º O pilôto comandante de aeronave, sem 
tripulação de revezamento, não deverá voar em 
serviço mais de 100 (cem) horas mensais, nem mais 
de 255 (duzentas e cinqüenta e cinco) horas no 
trimestre, nem mais de 1.000 (mil) horas no ano e 
nem mais de 10 (dez) horas em cada dia, devendo 
fazer um descanso ininterrupto de 12 (doze) horas 
em cada 24 (vinte e quatro) horas, e após 10 (dez) 
horas de vôo; e de 24 (vinte e quatro) horas em cada 
semana. 

§ 4º Os demais tripulantes de aeronaves 
sem tripulação de revezamento não deverão voar 
mais de 10 (dez) horas em cada período de 24 
(vinte e quatro) horas e nem mais de 110 (cento e 
dez) horas mensais – 300 (trezentas) horas  
por trimestre – e 1.100 (mil e cem) horas  
anuais, devendo fazer uni repouso ininterrupto de 
12 horas após um vôo seguido de 10 (dez)  
horas, e de 24 (vinte e quatro) horas em cada 
semana. 

§ 5º Os limites do tempo de vôo em 
aeronaves com tripulação para revezamento serão 
para todos os tripulantes de 20 (vinte) horas em 
cada 24 (vinte e quatro) horas; de 110 (cento e 
dez) horas por mês; 300 (trezentas) horas por 
trimestre; e 1.100 (mil e cem) por ano, devendo 
fazer um descanso ininterrupto de 24 (vinte e 
quatro) horas depois de 18 (dezoito) horas de vôo, 
de 30 (trinta) horas depois de mais de 18 (dezoito) 
horas de vôo do dôbro de horas de vôo realizado, 
após regressar à base de uma viagem de mais de 
36 (trinta e seis) horas totais de vôo com ou sem 
descanso intermediário. 

§ 6º Admitir-se-á que, excepcionalmente,  
os tripulantes de uma aeronave sem tripulação  
de revezamento, excedam os limites de 
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10 (dez) horas de vôo em cada período de 24 (vinte 
e quatro) horas, se êsse excesso não fôr superior a 2 
(duas) horas e fôr realizado na mesma aeronave 
para conclusão da mesma viagem. Admitir-se-á, nas 
mesmas condições, que os tripulantes de uma 
aeronave com tripulação de revezamento excedam o 
limite de 20 (vinte) horas em cada período de 24 
(vinte e quatro) horas, se o excesso não fôr superior 
a 4 (quatro) horas e fôr realizado na mesma 
aeronave para a concluso da mesma viagem: 

§ 7º O máximo de tempo de vôo 
exclusivamente noturno que os aeronautas poderão 
fazer por mês será de 70 (setenta) horas. 

§ 8º Quando um tripulante fôr escalado 
indiferentemente para tripulações sem 
revezamento e com revezamento deverá 
obedecer, nos limites de horas de vôo, o 
estabelecido pelos §§ 3º e 4º dêste artigo, quanto 
aos limites mensais e anuais. 

§ 9º O tripulante escalado que sem motivo 
justificado, não completar a sua cota mensal de 
horas de vôo, será descontado de acôrdo com o 
critério fixado no § 1º dêste artigo, sem prejuízo das 
penalidades disciplinares que cada caso comportar. 

Art. 3º As horas de vôo noturno serão pagas 
com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sôbre a 
remuneração equivalente à hora diurna, 
considerando-se noturnas as compreendidas entre o 
pôr e o nascer do sol. 

Art. 4º O tripulante que permanecer à 
disposição da emprêsa, aguardando ou executando 
ordens (reserva) será remunerado na base de 30% 
(trinta por cento) da hora de vôo normal. 

Art. 5º As despesas de  
alimentação e transporte entre o local 
 

de hospedagem e o aeroporto, quando o empregado 
se encontrar fora da base do seu contrato de 
trabalho, correrão sob a responsabilidade do 
empregador. 

Art. 6º Os empregados gozarão de 30 (trinta) 
dias consecutivos de férias remuneradas por ano. 

Art. 7º O aeronauta que contar mais de 10 
(dez) anos de serviço na mesma emprêsa não, 
poderá ser despedido senão por motivo de falta 
grave ou circunstância de fôrça maior, devidamente 
comprovadas. 

Art. 8º O empregado que contar mais de 5 
(cinco) anos como aeronauta na emprêsa, e fôr 
considerada temporária ou permanentemente 
incapaz para o exercício de sua especialidade, sem 
entretanto ficar impossibilitado de exercer outras 
funções, será abrigatòriamente aproveitado na 
emprêsa em tarefa compatível com sua situação 
social, devendo a Caixa de Aposentadoria e 
Pensões, nos têrmos da Lei nº 593, de 24 de 
dezembro de 1948, pagar a diferença, se houver, 
entre os novos vencimentos e os que recebia o 
empregado à época em que se invalidou. 

Parágrafo único. A constatação da invalidez do 
aeronauta para o exercício de vôo é da competência 
dos departamentos médicos e técnicos do Ministério 
da Aeronáutica devendo a CAP receber como 
bastante e cabal o atestado daqueles órgãos 
ministeriais para o fim de dar cumprimento ao que 
determina o § 2º do art. 7º da Lei número 593. 

Art. 9º As transferências de base 
correspondentes ao local do trabalho poderão ser 
feitas, a critério da emprêsa, mediante o acréscimo 
de 25% (vinte e cinco por cento) sôbre o salário 
normal, quando tais transferências ocorre- 
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rem dentro do território nacional e de percentagem 
que atenda ao padrão de vida usual do empregado 
se transferido para base situada fora do País, 
correndo tôdas as despesas com essas 
transferências por conta do empregador. 

Parágrafo único. Tais benefícios não serão 
devidos quando a transferência fôr feita a pedida. 

Art. 10. Os vôos de espera ou de retôrno em 
razão de condições meteorológicas ou deficiente 
funcionamento do aparelho, bem como as de 
vistoria, serão renumeradas na forma estabelecida 
por esta lei. 

Art. 11 – 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 Lei da Câmara 

nº 37, de 1957, que modifica o art. 1º, da Lei número 
2.343, de 25 de novembro de 1954, que estabelece o 
pôsto a que devem ser promovidos os alunos dos 
Centros de Preparação de Oficiais da Reserva 
vitimados por acidentes na instrução e no serviço, e 
dá outras providências; tendo Pareceres contrários, 
sob ns. 137 e 138, de 1958, das Comissões de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre Senador 

Kerginaldo Cavalcanti foi enviada à Mesa uma 
emenda, que vai ser lida. 

E lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 2.343, de 25 de 
novembro de 1954, passa a ter a seguinte redação: 

O Estado dará amparo aos alunos dos Centros 
ou Escolas de Formação de Oficiais da Reserva das 
Fôrças Armadas ou às suas famílias, quando 
invalidados em conseqüência de acidentes 
verificados em serviço ou em instrução ou doença 
contraída nas mesmas condições, com relação de 
causa e efeito, devidamente comprovados em 
têrmos de acidente ou inquérito sanitário de origem, 
ou quando venham a falecer devido aos mesmos. 

 
Justificação 

 
O projeto, que tramitou com aprovação 

unânime na Câmara dos Deputados, tem a 
finalidade de amparar um ex-aluno do C.P.O.R. 
(Exército) e ex-aspirante do C.I.O.R.M. (Marinha), 
que foram acometidos pela tuberculose pulmonar 
e ficaram total e permanentemente inválidos  
para o serviço militar e para qualquer trabalho, 
isto é, incapazes de prover os meios de 
subsistência. 

O ex-aluno do C.P.O.R., Virgílio Machado 
Ouvinha, que havia cursado o Colégio Militar do Rio 
de Janeiro durante sete anos (cursos ginasial e 
científico), já estava no 2º ano de Artilharia do 
Centro, de Preparação de Oficiais da Reserva do 
Exército, quando foi acometido pela tuberculose 
pulmonar, após difíceis manobras com pesadíssimas 
peças de artilharia e sob chuvas abundantes. Essas 
manobras foram realizadas durante vários dias, e no 
fim, o aluno sentiu, e, posteriormente ficou 
constatado que não poderia continuar no curso, pois 
a moléstia já estava bem adiantada; sendo desligado 
do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, 
sem qualquer amparo do Estado. Posteriormente, 
apesar dos esforços dos médicos, a doença 
agravou-se, sendo submetido a uma intervenção ci- 
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rúrgica, com extração de costeIas e órgãos 
pulmonares. 

Tentou, por vários requerimentos ter a sua 
situação amparada, porém, sempre teve essa 
pretensão indeferida, por falta de amparo legal, pois 
o seu caso não estava expressamente citado na Lei 
nº 2.343-54, tendo a autoridade ressaltado sempre 
que «sòmente outra lei, modificando a redação do 
artigo 1º da citada, lei, e incluindo o caso de doença 
infecto-contagiosa, poderia resolver a situação do 
requerente e conceder o amparo pleiteado, que 
julgava justo e humano». 

Foi feito o projeto, na Camara dos Deputados, 
tendo o seu ilustre autor, entretanto, incluído outras 
doenças, que levou o Ministério da Guerra a se 
manifestar contràriarnente à sua aprovação, já em 
tramitação nesta Alta Câmara. 

Com a finalidade exclusiva de contornar a 
dificuldade e conceder o amparo necessário, 
julgamos oportuno apresentar uma emenda, dando 
nova redação ao art. 1º da proposição, incluindo, 
apenas, as palavras: «ou doença contraída, nas 
mesmas condições, com relação de causa e efeito, 
devidamente comprovadas em têrmo de acidente ou 
inquérito sanitário de origem». Cremos que a medida 
solucionará a questão. 

Convém acrescentar que os aprendizes 
marinheiros, quando invalidados, pela mesma 
doença, são reformados na graduação de 3º 
Sargento (Lei número 3.065-56, art. 1º) e os alunos 
da Academia Militar das Agulhas Negras, da Escola 
Noval e da Escola de Aeronáutica, bem assim os das 
Escolas Preparatórias de Cadetes, Cadetes do Ar e 
do Colégio Naval, são reformados no pôsto de 2º 
Tenente, (art. 34, letras a e b, da Lei número 2.370, 
de 9 de dezembro de 1954, que regula a inatividade 
dos militares em geral). 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em dicussão o projeto 
e a emenda (Pausa). Não havendo quem faça uso 
da palavra, encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto, com a emenda, volta às Comissões 

de Segurança Nacional e de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 48, de 1958, que abre ao Poder Judiciário – 
Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte, o crédito especial de Cr$ 
172.000,00 para pagamento de gratificação pela 
prestação de serviço eleitoral, a Juízes e Escrivães 
Eleitorais, no mês de dezembro de 1956; tendo 
Parecer Favorável sob nº 144, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 48, DE 1958 

 
(Nº 2.332-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – 

Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do  
Norte, o crédito especial de Cr$ 172.000,00, pa- 
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ra pagamento da gratificação pela prestação de 
serviço eleitoral, a Juizes e Escrivães Eleitorais, no 
mês de dezembro de 1956. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário – Justiça 

Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte, o crédito especial de Cr$ 172.000,00 
(cento e setenta e dois mil cruzeiros), para 
pagamento de gratificação, pela prestação de serviço 
eleitoral a Juízes e Escrivães Eleitorais do Mesmo 
Tribunal, relativa ao mês de dezembro de 1956. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
número 51, de 1958, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 para 
construção de prédio próprio para a Agência Postal 
Telegráfica, na cidade de Capanema, Estado do 
Pará; tendo Parecer Favorável sob número 146, da 
Comissão de Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 

Presidente, não desejo contrariar o projeto, mas êle 
me suscita algumas observações. 

O orçamento da República consigna  
grande número de verbas para construção  
de prédios destinados ao Departamento Nacional  
de Correios e Telégrafos. No meu Estado, se  
não me engano, oito itens dizem respeito à 
construção de edifícios destinados a substituir 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

verdadeiros pardieiros, nos quais funcionam os 
Serviços Telegráficos de várias cidades 
catarinenses. 

Recebemos freqüentes apelos dos Prefeitos e 
dos companheiros políticos, a fim de que novos 
prédios sejam edificados em terrenos doados pelas 
respectivas Prefeituras, localizados nos centros  
das cidades e sem qualquer utilização. Êsses 
reclamos, justíssimos, infelizmente não têm sido 
atendidos. O Govêrno, no seu Plano de Economia, 
corta cerce as verbas, não deixando uma única, para 
qualquer cidade, como aconteceu no Orçamento 
vigente. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? (Assentimento do orador). 
Refere-se o nobre colega ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 51, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 
2.000.000,00 para construção de prédio próprio para 
a Agência Postal Telegráfica, na cidade de 
Capanema, Estado do Pará? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Está V. 
Exa. se manifestando a favor ou contra a 
proposição? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Iniciei meu 
discurso, dizendo que não contrariava o projeto. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Folgo em 
registrar a manifestação do nobre colega. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A 
proposição, no entanto, me suscitava algumas 
ponderações – e as estou fazendo – para mostrar 
que talvez necessitemos elaborar outros projetos 
abrindo créditos especiais para atender aos reclamos 
das populações do interior. 

Dou meu apoio ao projeto. 
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Deve ser tão necessário êsse prédio em 
Capanema, no Estado do Pará, como são os em 
meu Estado. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Solicito 

desculpas por ter interrompido a explanação de V. 
Exa. não porque estivesse desatento às suas 
palavras, mas deixei de ouvi-las certamente por 
defeito do microfone ou por Vossa Excelência estar 
falando um pouco distanciado. Por êste motivo, 
talvez não tenha eu apreendido a orientação do 
discurso de V. Exa. Folgo em registrar que concorda 
com o parecer unânime da Comissão de Finanças ao 
projeto. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sinto-me 
honrado com o aparte do nobre representante do 
Pará, Senador Lameira Bittencourt. 

Sr. Presidente, finalizo manifestando 
esperanças de que com as emendas, dos 
representantes catarinenses ao próximo Orçamento, 
possamos construir prédios para Correios nas 
cidades de Joaçaba, Cresciúma e no Vale do Itajaí. 
Aprovadas essas emendas e se escaparem a futuros 
Planos de Economia, nossas cidades do interior, 
particularmente, as do meu Estado, desfrutarão 
dêsse benefício. Caso contrário, seremos forçados a 
imitar os nobres colegas, apresentando projeto 
especial nesse sentido, para que municípios de 
outras Unidades da Federação, privados das normas 
comuns da consignação de Verbas no Orçamento, 
disponham de prédios para a instalação de Correios 
e Telégrafos, tão úteis ao País. (Muito bem). 

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

Marinho, para encaminhar a votação. 
O SR. GILBERTO MARINHO (para 

encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, 
vim à tribuna para trazer a palavra da Maioria em 
relação ao projeto. 

Reconhecemos, em princípio, que não se 
deve, a todo momento, votar, no Senado, créditos 
especiais, como se faz na outra Casa do Congresso; 
mas o de que trata a proposição é daqueles que, por 
sua natureza merecem o nosso beneplácito. Trata-se 
de providência inadiável, que beneficiará Município 
dos mais prósperos e de maior produção do Estado 
do Pará, localizado em zona em que se cultivam 
cereais, cujo desenvolvimento já é do conhecimento 
do povo brasileiro. 

Torna-se necessário, pois, aprovar êsse 
crédito especial, para que o benefício concedido, o 
mínimo que a União pode fazer, contribua para o 
engrandecimento daquela próspera Unidade da 
Federação. 

O eminente Senador Gomes de Oliveira em 
suas ponderações, longe de contrariar o projeto, 
corrobora o pensamento da Maioria. 

Formulo apêlo aos eminentes companheiros, 
que aqui nos apóiam com sua orientação, no  
sentido de que dêem seu apoio ao projeto, de  
vez que consubstancia benefício considerável  
para uma comuna das mais prósperas, que promove 
o engrandecimento da Pátria Brasileira. (Muito . 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
emendas que vão ser lidas. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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EMENDA Nº 1 
 

Ao Projeto de Lei da Câmara número 51, de 
1958. 

Inclua-se: Cr$ 800.000,00. 
Aumentar para Cr$ 2.800.000,00 a fim de ser 

construído um prédio da Agência Postal Telegráfica 
no Município de São Sebastião do Passé, na Bahia. 
 

Justificação 
 

Tratando-se de um próspero Município é de se 
dar uma verba própria para que possua um prédio 
próprio. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Lima Teixeira. 
 

EMENDA Nº 2 
 

Ao Projeto de Lei da Câmara número 51, de 
1958. 

Inclua-se Cr$ 2.000.000,00. 
Para construção da Agência Postal Telegráfica 

de Fonte Boa, no Amazonas, que acaba de ruir. 
 

Justificação oral 
 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Mourão Vieira. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 51, de 

1958. 
Acrescente-se, depois da palavra Pará, o 

seguinte: 
«Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) 

para a cidade de Joaçaba, e Cr$ 800.000,00 
(oitocentos mil cruzeiros), para a cidade de Indayal, a 
fim de que aí sejam também construídos prédios 
com a mesma finalidade». 
 

Justificação 
 

Há tempos que estas cidades aguardam a 
construção de prédio para os Correios e Telégrafos, 
e já com terrenos cedidos pelas respectivas 
Prefeituras para êste fim. 

Nada mais justo que sejam ali também 
construídos tais prédios. 

Sala das Sessões, 27 de maio de 1958. – 
Carlos Gomes de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mourão Vieira, para justificar, oralmente, a 
emenda que apresentou. 

O SR. MOURÃO VIEIRA (para justificação 
de emenda) (*): – Senhor Presidente, Srs. 
Senadores, embora dando pleno acolhimento  
ao projeto em discussão, fui forçado a  
apresentar a emenda que acaba de ser  
lida, por haver recebido telegrama do Prefeito  
da cidade de Fonte Boa, Estado do Amazonas, 
comunicando-me o desabamento do prédio  
onde funcionava a Agência Postal Telegráfica 
daquele próspero Município do Rio  
Solimões. 

A ocorrência, por si só, justifica  
a apresentação da emenda, para a qual  
solicito o beneplácito desta ilustre Casa. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter  
a apoiamento a emenda do nobre Senador  
Mourão Vieira. Os Srs. Senadores que a  
apóiam, queiram permanecer sentados. –  
(Pausa). 

Está apoiada. 
Em discussão o projeto com as emendas. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr.  

Presidente, quero dar uma explicação ao nobre 
colega, Senador Lameira Bittencourt, sôbre a 
oportunidade que se me ofereceu de conseguir 
prédio próprio para os Correios e Telégrafos no 
Município de São Sebastião do Passé, no meu 
Estado. 

A emenda por mim apresentada não trará 
nenhum prejuízo ao projeto de S. Exa., apenas 
demandará um pouco mais de tempo para seu 
estudo. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O projeto 

não é de minha autoria; apenas fui seu Relator na 
Comissão de Finanças. Evidentemente, como 
representante do Pará, tenho interêsse na sua rápida 
aprovação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – E todos nós,  
aqui, temos o dever de ajudar o Estado da  
Pará, tão dignamente representado por Vossa 
Excelência. 

Sr. Presidente, rara é a oportunidade que se 
nos oferece nesta Casa, para atender aos objetivos 
de vários Municípios, que não dispõem sequer de 
prédio para Correios e Telégrafos. Não poderia, pois, 
perder a que agora se me apresenta, de beneficiar 
São Sebastião do Passé, minha cidade natal e, 
através dela, o Estado da Bahia, um dos mais 
sacrificados da Federação. 

É a explicação que dou ao nobre Senador 
Lameira Bittencourt. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A propósito,  
lembro a S. Exa. que tendo a Câmara dos 
Deputados proposto a abertura do crédito de um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros para a Associação 
Baiana de Imprensa, quando a proposição veio  
para esta Casa, cêrca de cinco Senadores lhe 
apresentaram emendas, o que me pareceu  
muito natural e não causou ressentimento.  
Agora, quando se me oferece oportunidade,  
sinto-me igualmente no direito de favorecer o meu 
Estado. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V. 
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – De ma- 
 

neira alguma me magoei com a iniciativa de V. Exa. 
Evidentemente, como representante do Pará, 
beneficiado pelo projeto em apreciação, estimaria, 
que não recebesse emendas; mas reconheço  
a V. Exa. o mesmo direito que terei,  
noutras oportunidades de emendar proposições 
semelhantes, atendendo a reivindicações do Estado 
que represento no Senado. Aproveito a oportunidade 
para agradecer a explicação com que V. Exa. 
generosamente me distinguiu. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito grato ao 
nobre colega. Se o projeto estivesse em regime de 
urgência, eu não lhe apresentaria emenda; como, 
porém, não é êsse o caso, entendi que não haveria 
inconveniente em demorar mais um pouco. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

(Pausa). 
Encerrada. 
O projeto, com as emendas, volta à Comissão 

de Finanças. 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
número 56, de 1958, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 1.000.000,00 para auxiliar a Prefeitura 
Municipal de Bragança, no Estado do Pará, na 
comemoração do I Centenário de elevação à 
categoria de cidade e realização de sua 1ª 
Exposição Agro-Industrial; tendo Parecer Favorável, 
sob nº 147, de 1958, da Comissão de Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, uma 
emenda que vai ser lida. 
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É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

(Substitutivo integral) 
 

Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 para auxiliar as Prefeituras Municipais 
de Bragança, no Estado do Pará, e Guimarães, no 
Estado do Maranhão, nas comemorações que 
especifica. 

Art 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 – (dois milhões de cruzeiros) – sendo 
Cruzeiros 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) – 
para auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança,  
no Estado do Pará, na comemoração do I Centenário 
da elevação da referida localidade à categoria de 
cidade e realização da sua 1º Exposição Agro-
Industrial. 

Cr$ 1.000.000,00 – (um milhão de cruzeiros) – 
para auxiliar a Prefeitura Municipal de Guimarães,  
no Estado do Maranhão, nas comemorações  
do Centenário do mesmo Município, devendo  
a aplicação fazer-se em obras públicas e 
benfeitorias. 

Art. 2º O crédito a que se refere o  
artigo anterior, registrado no Tribunal de  
Contas e distribuído ao Tesouro Nacional,  
será entregue, nas parcelas respectivas, às 
Prefeituras Municipais a que se destina, para 
aplicação. 

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

Justificação 
 

Destina-se esta emenda a dar ao Município de 
Guimarães, para as comemorações do seu 1º 

Centenário, igual auxílio ao de que o projeto cogita 
para Bragança, no Pará. 

Nada mais justo, pois se trata de município 
merecedor da ajuda que a União, através de 
inúmeras leis votadas pelo Congresso, vem 
concedendo a comunas brasileiras por ocasião de 
suas datas centenárias. 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1958. – 
Sebastião Archer. – Victorino Freire – Arlindo 
Rodrigues. – Públio de Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

(Pausa). 
Encerrada. 
O projeto, com a emenda, volta à Comissão de 

Finanças. 
 

Discussão única, do Projeto de Decreto 
Legislativo número 58, de 1955, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova a Convenção para  
a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio 
concluída em Lake Success, Estados Unidos da 
América do Norte, a 21 de março de 1950, e firmada 
pelo Brasil em 5 de outubro de 1951; tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 104 e 105, de 1958, das Comissões 
de Constituição e Justiça; e de Relações Exteriores. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 58, DE 1955 

 
(Nº 29-A, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova a Convenção para a Repressão do 

Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, concluída em 
Lak Success Estados Unidos da América do Norte, a 
21 de março de 1950, e firmada pelo Brasil em 5 de 
outubro de 1951. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São aprovados a Convenção para a 

Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, 
concluída em Lake Success, Estados Unidos da 
América do Norte, a 21 de março de 1950, e firmada 
pelo Brasil a 5 de outubro de 1951, e o respectivo 
Protocolo Final. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante do avulso. 

Em discussão o Requerimento número 197, do 
Sr. Nelson Firmo, lido na hora do Expediente, de 
inserção nos Anais, de artigo editorial publicado na 
imprensa da Capital da República sôbre a política 
externa do Brasil. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o 
Regimento, havendo o nobre Senador Filinto Müller 
 

pedido a palavra, fica adiada, para a sessão de 
amanhã, a discussão do requerimento. 

Não há oradores inscritos para depois da 
Ordem do Dia. (Pausa). 

Não havendo quem queira pedir a palavra, vou 
encerrar a sessão. Designando para a de amanhã a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 13, de 1958, que transforma em 
estabelecimento Federal de ensino superior a Escola 
de Química da Universidade do Paraná; federaliza a 
Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará e a 
Faculdade de Medicina de Alagoas; cria a Escola de 
Química da Universidade da Bahia, a Faculdade de 
Odontologia e o Instituto de Pesquisas Bioquímicas e 
dá outras providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156 § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 169, de 1958, do Sr. 
Daniel Krieger e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão extraordinária de 21 do mês em curso), tendo 
pareceres favoráveis das Comissões de: 
Constituição e Justiça, de Educação e Cultura (com 
emenda) e de Finanças; e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre as 
emendas de Plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 33, de 1958, que transforma em unidades 
universitárias os atuais cursos de Odontologia e de 
Farmácia da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Recife (em regime de urgência nos têrmos do art. 
156, § 3º do Requerimento número 194, de 1958, do 
Sr. Nelson Firmo e outros Srs. Senadores, aprovado 
na sessão de 26 do mês em curso), e dependendo 
de pareceres das Comissões de Educação e Cultura 
e de Finanças. 
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3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 68, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco, e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
195, de 1958, do Sr. Nelson Firmo e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão de 26 do mês em 
curso), dependendo de pareceres das Comissões: 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

4 – Discussão única do Requerimento nº 197, 
de 1958, do Sr. Senador Nelson Firmo, solicitando a 
transcrição nos Anais de artigo editorial publicado na 
imprensa da capital da República sôbre a política 
externa do Brasil. 

5 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo número 18, de 1957, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas, denegatório de registro ao têrmo 
de contrato celebrado entre a Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia e a 
Ordem dos Servos de Maria, Província do Brasil, 
para prosseguimento das obras da construção do 
Instituto da Divina Providência, em Xapuri, no 
Território do Acre, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
números 148 e 149, de 1958 das Comissões: de 
Constituição e Justiça; e de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 127, de 1957, que dispõe  
sôbre a entrega das cotas rodoviárias  
destinadas aos Municípios dos Estados, na 
 

parte referente à tributação de lubrificantes e 
combustíveis líquidos de acôrdo com a Lei número 
302, de 13 de julho de 1948, tendo Pareceres,  
sob ns. 1.157 e 1.158, de 1957, e 136, de 1958  
das Comissões de Economia, favorável ao projeto 
oferecendo Emenda (nº 1-C); de Finanças, favorável 
ao projeto e à Emenda número 1-C da Comissão  
de Economia; e de Constituição e Justiça,  
favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 
Economia, e apresentando nova Emenda (de nº  
2-C). 

7 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara número 49, de 1958, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial, de Cr$ 
1.500.000.00, destinado a auxiliar o Instituto 
Histórico de Minas Gerais no desenvolvimento de 
suas atividades, instalação da sede, aquisição de 
mobiliário e livros e comemorações de 
cinqüentenário de sua fundação, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 145, de 1958 da Comissão de 
Finanças. 

8 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 158, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 5.000,00 mensais a Adelina Dutra, 
filha do Dr. Antônio Dutra Nicácio, constituinte de 
1891, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 162 e 
163, de 1958, das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas. 

 



48ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 28 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lineu Prestes. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 

Gomes de Oliveira. 

Nereu Ramos. 

Saulo Ramos. 

Mem de Sá. – (43). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Sylvio Curvo; servindo de 2º  
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Segundo Suplente, servindo de 1º 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

Ofícios: Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria 
e Comércio, nos seguintes têrmos: 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Rio de Janeiro, D.F., em 24 de maio de  
1958. 

Nº 148.879/GM 2.236: Sr. Secretário. 

1. Em referência ao Ofício número 217,  
de 16 do corrente mês, com o qual V. Exa. solicita 
informações para atender ao Requerimento  
número 160, de 1958, do Sr. Lino de Mattos,  
tenho a honra de informar a V. Exa. que o 
Expediente em aprêço foi protocolado neste 
Ministério sob o nº 148.879-58, e nesta data, es- 
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tou transmitindo ao Ministério da Agricultura, visto 
tratar-se de matéria da alçada daquela Secretaria de 
Estado. 

2. Ao fazer a presente comunicação apraz-me 
esclarecer a V. Exa. que, sôbre o assunto, encareci 
àquela Secretaria de Estado a gentileza de 
encaminhar, diretamente, a V. Exa. as informações 
requeridas. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Parsifal Barroso. 

Ciente: Ao requerente. 
Ainda do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, como segue: 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Rio de Janeiro, D. F., em 24 de maio de  

1958. 
Nº 140.914-58/GM-2.237: 
Solicita prorrogação de prazo. 
Sr. Secretário. 
1. Em referência ao Ofício número 172,  

de 28 de abril último, tenho a honra de solicitar  
a V. Exa. maior prazo a fim de permitir  
ao Departamento Nacional da Previdência  
Social prestar as informações relativas ao 
Requerimento nº 113-58, do Senhor Senador Lino 
de Mattos. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Parsifal Barroso. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Da Câmara dos Deputados, número 573, 

comunicando o pronunciamento daquela Casa  
sôbre as emendas oferecidas pelo Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 439, de 1949, enviado  
à sanção. 

PARECERES 
NS. 172, 173 E 174, DE 1958 

 
Nº 172, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

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. 
 

Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
O Projeto de Lei nº 201, de 1950, da Câmara 

dos Deputados, e que no Senado tomou o nº 38, de 
1952, institui normas gerais para elaboração dos 
orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios. 

De autoria do ilustre Deputado Berto Condé, 
consubstancia as conclusões sôbre a revisão do 
Decreto-lei nº 2.416, de 1940, feita pela Terceira 
Conferência de Técnicos em Contabilidade Pública e 
Assuntos Fazendários, reunida nesta Capital, em 
agôsto de 1949, sob o patrocínio do Govêrno Federal. 

É irrecusável a competência da União para 
legislar sôbre normas gerais de direito financeiro 
(Const. de 1946, art. 5º. XV, b). 

Nada há a opor à constitucionalidade do 
Projeto. Opinamos pela sua aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, em 19 de novembro de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente – Waldemar 
Pedrosa, Relator. – Aloysio de Carvalho – Attílio 
Vivacqua – Camilo Mércio – Anísio Jobim – Joaquim 
Pires – Gomes de Oliveira. 
 

Nº 173, de 1958 
 

O projeto em exame, de autoria do ilustre 
Deputado Berto Condé, estabelece normas 
financeiras para a União, os Estados e 
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Municípios, na forma do art. 5º – XV, letra b da 
Constituição. 

O projeto reune as conclusões feitas pela 
Terceira Conferência de Técnicos em Contabilidade 
Pública e Assuntos Fazendários, reunidos nesta 
Capital, em 1949, sob o patrocínio do Govêrno 
Federal. 

Tendo em vista o longo tempo decorrido, 
desde sua apresentação, propôs-se o Conselho 
Técnico de Economia e Finanças elaborar um 
substitutivo, inclusive para excluir das normas 
daquele projeto as implicações relativas ao 
orçamento e balanço federais, por isso que, nesta 
parte, dito Projeto 38 já se encontra derrogado 
virtualmente pelo projeto em estudo na Câmara dos 
Deputados, que institui normas idênticas, mas 
específicas, para a União (Lei Orgânica do 
Orçamento Federal) – D. C. de 29-2-56, fs. 4.981 e 
seguintes). 

Considerando a repercussão favorável que o 
assunto comporta, máxime porque é de interêsse 
direto dos Estados e Municípios e da própria política 
financeira a pautação dos orçamentos e balanços 
dentro das modernas diretrizes técnicas para a sua 
análise econômica, urge dar-se andamento ao 
Projeto nº  38-52, com o substitutivo em elaboração 
pelo Conselho Técnico que procura atender à 
atualização das normas orçamentárias mais 
evoluídas. 

Recorde-se que as normas e padrões 
instituídos pelo Decreto-lei número 2.416, de 1940, 
em vigor, e que será modificado pelo projeto em 
referência, permitiram pela primeira vez no Brasil e 
nestes últimos 17 anos o levantamento das 
estatísticas financeiras de orçamentos e balanços de 
Estados e Municípios, e vêm sendo aplaudidas pelas 
mais categorizadas autoridades especializadas 
nacionais e estrangeiras. 

Assim sendo, proponho seja o projeto baixado 
em diligência ao Ministério da Fazenda, para que se 
digne enviar a esta Comissão os estudos realizados 
pelo Conselho Técnico de Economia e Finanças 
sôbre o assunto. 

Sala das Comissões, em ... de ... de 1957. – 
Álvaro Adolpho, Presidente – Juracy Magalhães, 
Relator – Mathias Olympio – Novaes Filho – Lameira 
Bittencourt – Othon Mäder – Ary Vianna – Lima 
Guimarães – Fausto Cabral. 
 

Nº 174, de 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara número 38, de 1952. 
 

Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O projeto em foco, de autoria do ilustre 

Deputado Berto Condé, estatui normas gerais para 
elaboração do orçamento nas três esferas da 
administração pública: federal, estadual e municipal. 

Considerando que quase seis anos já se 
haviam escoado desde a sua apresentação; que se 
achava tramitando na Câmara dos Deputados, 
projeto com finalidade análoga, exclusivamente em 
relação à União; e que o Conselho Técnico de 
Economia e Finanças se havia proposto a elaborar 
um substitutivo, expungido da parte referente às 
normas de orçamento e balanço federais; foi 
solicitado por Ofício nº 43-57, de 15 de maio de 
1957, dirigido ao Exmo. Senhor Ministro da Fazenda, 
o parecer daquele Conselho. 

Êste enviou dito substitutivo, acompanhado da 
respectiva justificação e de ampla e minuciosa 
análise crítica do Projeto de Lei nº 38, de 1952. 

Trata-se de um trabalho de fôlego,  
bem estruturado e que reflete o saber e a 
experiência de grandes técnicos integrantes do 
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mencionado órgão da administração pública. Ele 
constitui o coroamento de uma série de iniciativas e 
de providências do maior alcance do Conselho 
Técnico, no seu afã de disciplinar e padronizar os 
orçamentos estaduais e municipais dentro dos 
princípios modernos adotados por países mais 
adiantados. 

Até 1939, como está dito na justificação do 
Decreto-lei nº 1.804, de 24 de novembro de 1939, 
qualquer tentativa de comparação entre os 
orçamentos de dois ou mais Estados, assim como 
entre Municípios de Estados diferentes, será 
impraticável, dada a variedade de critérios técnicos 
em vigor. A despesa, classificada arbitrariamente; as 
receitas arrecadadas por meio de mais de 2.000 
normas diferentes e confusas; a legislação tributária, 
os regulamentos fiscais, a nomenclatura usada, e 
ainda os processos de escrituração ou contabilidade, 
tudo isso dificultava qualquer estudo, assim como a 
própria ação dos administradores". 

Graças, porém, aos estudos, conferências e 
seminários promovidos pelo Conselho Técnico de 
Economia e Finanças; logrou-se a partir de 1940, a 
padronização dos orçamentos e a fixação de 
princípios, mais racionais de contabilidade e de 
finanças. 

Nos dezoito anos decorridos, a técnica de 
elaboração orçamentária muito se desenvolveu, 
procurando, inclusive, atender às necessidades 
criadas pelos cálculos de renda nacional e pelos 
conceitos recentes de contabilidade social. 

O substitutivo oferecido pelo Conselho Técnico 
está em perfeita sintonia com êsses novos rumos e 
merece, por isso, todo o apoio. 

Nada temos a objetar tampouco à excelente 
justificação de cada um dos dispositivos do substi- 
 

 

tutivo. Limitar-nos-emos a destacar as inovações 
mais importantes nêle contidas. 

A primeira (art. 1º) refere-se à distinção – não 
estabelecida no Projeto nº 38 – entre lei 
orçamentária e orçamento analítico ou executivo, 
conceituada aquela, como ato de Govêrno, definida 
das linhas gerais da política econômico-financeira e 
do programa anual do trabalho, e segundo, como o 
orçamento destinado ao controle administrativo da 
repartição é suficientemente pormenorizado, sem 
prejuízo da subordinação às dotações mais amplas 
constantes da Lei de Meios. 

A segunda inovação (art. 4º) inspira-se nas 
conclusões da ONU, sôbre os estudos de reforma da 
estrutura de orçamento, iniciados por J. R. Hickes, 
na Inglaterra, e retomados por essa organização, nas 
quais foram analisadas as influências recíprocas 
entre o orçamento público e o orçamento do setor 
privado de economia. Êsses novos objetivos, já 
considerados, aliás, na classificação da receita 
adotada no Orçamento da União a partir de 1955 e 
no esquema em vigor de classificação da despesa 
federal, consistem em (1) facilitar a comparabilidade 
dos orçamentos dos três níveis de Govêrno e os do 
Govêrno central com os de outros países; e (2) em 
fornecer elementos de informação para a análise 
econômica e a formulação de política de estabilidade 
e expansão mediante os procedimentos 
orçamentários particularizados na justificação 
apresentada pelo Conselho Técnico de Economia e 
Finanças, para o seu substitutivo. 

A terceira inovação (art. 26) visa a retirar dos 
créditos adicionais o seu caráter mandatário imperativo, 
que a nova praxe legislativa tem consagrado  
para equipará-los aos créditos orçamentários que  
são sabidamente meras autorizações para despen- 
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der. Com êsse objetivo, o substitutivo torna 
sinônimos os têrmos "autorização" e "abertura" de 
créditos. Dêsse modo, quer a lei autorize, quer abra 
o crédito adicional, caberá ao Executivo resolver se 
convém ou não realizar a despesa. 

A quarta inovação (art. 27) diz respeito à 
especialização de receitas destinadas a constituir 
fundos especiais, para atender ao desenvolvimento 
econômico ou à amortização da dívida. Conquanto a 
prática abusiva de receitas vinculadas venha sendo, 
entre nós, causa de desequilíbrio orçamentário, não 
conviria vedar totalmente a criação de fundos 
especiais. 

A quinta inovação (art. 32) concede ao 
Executivo a faculdade de realizar empenhos por 
estimativa e registrar, como restos a pagar, com a 
vigência de um ano, os saldos das dotações para as 
obras. 

A sexta inovação (art. inicial do Capitulo II, 
Título do substitutivo) é a proibição de dotações 
globais para pessoal, material, serviço de terceiros 
etc. (as quais sabidamente dificultam a análise 
econômica dos dispêndios), bem como de dotações 
globais para investimentos, com o que se reserva o 
Legislativo a faculdade de determinar quais os 
projeto que se executarão e se permitirá análise mais 
precisa do impacto dos investimentos do setor 
público na economia do País. 

Finalmente, o substitutivo, de acôrdo com a 
técnica moderna, propicia uma participação efetiva 
do órgão orçamentário central na elaboração da 
proposta orçamentária, estabelecendo, por essa 
forma, a desejável subordinação do orçamento a 
planos de Govêrno. 

Pela simples enunciação de tais  
inovações, comprova-se o grande alcance  
do substitutivo, que além de estabelecer normas  
de padronização dos orçamentos estaduais 
 

 

e municipais e de possibilitar sua comparabilidade 
entre si e com os orçamentos federais, consagra 
tudo o que há de mais moderno em matéria 
orçamentária, atendidas sempre as nossas 
peculiaridades. 

Opinamos, por isso, pela aprovação do 
projeto, nos têrmos do substitutivo anexo, mas, como 
temos certas dúvidas, de natureza constitucional 
quanto a determinados aspectos que êle apresenta, 
sugerimos seja ouvida sôbre, êle, a Comissão 
técnica competente. 

Sala das Comissões, em 18 de abril de 1958. 
– Álvaro Adolpho, Presidente – Juracy Magalhães, 
Relator – Lameira Bittencourt – Fausto Cabral – 
Mathias Olympio – Novaes Filho – Ary Vianna – Lima 
Guimarães – Paulo Fernandes. 

 
PARECER 

Nº 175 DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto 

 de Lei da Câmara, nº 73, de 1958, que autoriza  
a abertura de créditos especiais no total de  
Cruzeiros 5.624.520.594,50, para fins que  
menciona. 

Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O projeto ora submetido ao exame e 

parecer desta Comissão, oriundo de duas 
mensagens do Poder Executivo, ambas ainda do 
ano passado e fundida sem substitutivo da 
Comissão de Finanças da Câmara, em uma só, 
proposição, dispõe sôbre a autorização da 
abertura de créditos especiais no montante de 
Cr$ 5.624.520.594 50, destinados ao 
Departamento Administrativo do Serviço Público, 
Estado-Maior das Fôrças Armadas, Conselho 
Nacional do Petróleo e a todos os ministérios com 
exceção do da Marinha. 
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O primeiro pedido do Executivo foi de Cr$ 
4.624.520.594,50, acrescidos, em mensagem 
complementar, posterior de Cruzeiros 
1.000.000.000,00, para atender às despesas 
adicionais com a cobertura do "deficit" previsto para 
1957, da Rêde Ferroviária Federal S. A., nos têrmos 
da lei que a criou. 
(Nº 3.115, de 16 de março de 1957) 

Como esclarece e adverte a Exposição de 
Motivos do Sr. Ministro da Fazenda, de 19 de 
novembro do ano p. passado, que acompanhou a 
primeira mensagem do Sr. Presidente da República, 
a soma pedida corresponde às propostas dos 
créditos especiais dos diversos órgãos da 
Administração, relativos ao ano de 1957, 
examinados e apreciados em conjunto pelo 
Ministério da Fazenda em cumprimento à Circular 
número 9, de 5 de setembro, da Secretaria da, 
Presidência da República. 

Vale, ainda, assinalar, como índice bem 
expressivo e animador, no tocante à regularização 
da situação financeira da União, que, enquanto em 
1956 a soma dos créditos especiais solicitados foi da 
ordem de quinze bilhões de cruzeiros, já em 1957, 
como estamos vendo, foi bem inferior a seis milhões 
de cruzeiros. 

Ë de desejar e esperar do zêlo e patriotismo 
do Executivo e Legislativo, que no corrente, fato 
idêntico venha a ocorrer, em bem do País que tanto, 
e cada vez mais, precisa do saneamento de suas 
finanças. 

Conforme se verifica da relação, detalhada e 
clara que acompanha o projeto, como parte integrante 
da lei proposta os créditos pedidos, se destinam, em 
grande parte, a regularizar despesas já efetuadas  
nos têrmos do art. 48 do Código de Contabilidade  
o de Cr$ 63.369.662,80, "para completar o  
pagamento da percentagem e ao pagamento de 
 

 

outras resultantes de lei e mesmo da Constituição, 
como devida aos Municípios, proveniente da  
cota do Impôsto de Renda, nos exercícios de 1955 e 
1956 "exvi" do art. 15, § 4º, da Constituição Federal". 

Pelo exposto, e atendendo, ainda à evidente 
inconveniência e notória impossibilidade material do 
exame mais minucioso e demorado de cêrca de 300 
processos correspondentes aos créditos pedidos, 
muitos de somas relativamente bem pequenas, sob 
pena de prejudicar, pela excessiva procrastinação da 
tramitação do projeto, legítimos interêsses, como de 
humildes servidores públicos, aposentados, 
pensionistas, professôres e fornecedores, somos 
pela aprovação do Projeto número 73, de 1958, que 
está em boa forma, atende ao interêsse público e foi 
examinado pelo Executivo, devidamente instruído. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 

– Álvaro Adolpho, Presidente – Lameira Bittencourt 
Relator – Fausto Cabral – Lima Guimarães – Júlio 
Leite – Paulo Fernandes – Daniel Krieger Lino de 
Mattos – Mathias Olympio. 

 
PARECER 

Nº 176, DE 1958 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado 

número 6, de 1958. 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei número 6, de 1958, 
originário do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 26 de maio de 1958 
– Públio de Mello, Presidente eventual – Argemiro de 
Figueiredo, Relator – Júlio Leite – Sylvio Curvo 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 176, DE 1958 
 

Redação Final do Projeto 
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de Lei do Senado, número 8, de 1958, que altera a 
redação da Lei número 3.346, de 17 de dezembro de 
1957. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a ser assim redigida a parte final 

do número 7, acrescido pela Lei número 3.346, de 17 
de dezembro de 1957, ao art. 9º, do Decreto-lei 
número 6.259, de 19 de fevereiro de 1944: 

"Art. 9º................................................................ 
7) ...e distribuição de prêmios e comissões, 

com as demais despesas, até Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) ". 

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

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

Do Sr. Ministro da Marinha a Mesa recebeu 
carta que vai ser lida, pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

CARTA 
 
Ministério da Marinha 
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1958 
Excelentíssimo Senhor Senador Apolônio 

Salles. 
DD. Vice-Presidente do Senado. 
Senhor Vice-Presidente. 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 

Excelência para informar a essa Casa Legislativa 
que, não obstante estar esta Secretaria de Estado 
sempre à disposição dos Srs. Parlamentares, 
reservei os períodos de onze às doze horas, às 
terças e quintas-feiras, exclusivamente para atender 
aos Srs. Senadores que desejarem tratar de algum 
assunto relacionado com êste Ministério. 

 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os meus protestos de elevada estima e 
distinta consideração – Almirante Antônio Alves 
Câmara. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 
Oliveira, primeiro orador inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 
Presidente, desisto da minha inscrição. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Othon Mader, segundo orador inscrito. 

O SR. OTHON MADER: – Senhor Presidente, 
venho à, tribuna para solidarizar-me com o protesto 
que se faz no Paraná contra a criação da cota de 
sacrifício para os cafeicultores. Não é possível que, 
com tantas vicissitudes por que têm passado os 
lavradores daquêle Estado, como de São Paulo, 
enfim de todo o País, sejam êles novamente 
onerados com uma taxa que atinge 40% de sua 
produção. 

Não tem cabimento que êsse ônus recaia 
sôbre os cafeicultores, quando até agora era o IBC 
que suportava a cota de café para sustentação de 
preços. Em virtude, porém, da expedição do novo 
regulamento de embarques, os cafeicultores terão de 
ficar com essa cota sob sua responsabilidade por 
tempo indeterminado, que poderá ser de meses ou, 
mesmo, anos. Até que a cota excedente seja 
colocada, seu proprietário terá de pagar 
armazenagem, seguro transporte e juros do capital 
empatado. 

A classe dos cafeicultores já não suporta 
novos encargos; basta confisco feito através  
da taxa cambial. Para o café, o dólar é concedido  
a trinta e sete cruzeiros que, acrescidos  
de mais algumas bonificações chega até 
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a quarenta e três cruzeiros, dólar êsse vendido 
depois pelo Govêrno ao preço de cento e quarenta 
cruzeiros no câmbio livre e até por mais, quando 
levado a leilão de ágios. 

Sr. Presidente, a classe dos cafeicultores, tão 
espoliada, tão desamparada, e que vive pelos seus 
próprios esforços, ficou surpreendida com mais êsse 
sacrifício que se lhe quer impor. A inquietação nas 
zonas cafeeiras é geral. A princípio, ninguém 
acreditava que o Govêrno pudesse criar qualquer 
cota de sacrifício; agora, são surpreendidos com a 
criação da taxa elevadíssima de 40%, o que está 
criando verdadeira revolta entre os lavradores de 
café de todos os Estados, principalmente os do 
Paraná, que bem conheço. Desta vez, êles serão até 
capazes de promover a célebre "Marcha da 
Produção" que intentaram há um ou dois anos, e 
afinal tornada sem efeito porque o Govêrno propôs 
solução conciliatória. Naquela ocasião, o Executivo, 
não querendo submeter-se à realidade, à evidência 
dos fatos, preferiu continuar com o confisco cambial; 
em compensação, garantia aos agricultores, aos 
cafeicultores, um preço fixo. Com essa compensação 
foi que os cafeicultores concordaram solucionando-
se, assim, aquêle grave impasse. Agora, além da 
cota de sacrifício que se lhe quer impor o novo 
regulamento de embarque, nada menciona a 
respeito das bases dessa sustentação de preços. 

Assim, além do risco comum que correm os 
cafeicultores estão no momento sem o amparo do 
Govêrno. 

Sr. Presidente, conforme disse a  
sustentação de preços não constitui nenhum favor, 
proteção alguma do Poder Executivo à lavoura 
cafeeira, mas representa compensação mínima  
por terem os agricultores desistido da célebre 
 

 

"Marcha de Produção" em protesto contra o confisco 
cambial. É, portanto, obrigação o que o Govêrno está 
cumprindo. Enquanto perdurar o confisco cambial 
terá de haver sustentação de preços para o café no 
interior. 

Com o desejo de unir minha voz à daqueles 
que, no momento se batem contra a iníqua medida 
da citação da cota de sacrifício venho, desta tribuna, 
condenar mais êsse encargo oneroso que se desaja 
lançar contra a lavoura cafeeira do Brasil. 

Sr. Presidente, não somente as Associações de 
classe, mas tôdas aquelas ligadas à cafeicultura e até o 
Governador de São Paulo vieram protestar contra 
semelhante providência. Como o Governador de São 
Paulo, outros, certamente, verberarão o ato odioso. 

Um provavelmente, não o fará – o do Paraná – 
porque, destituído de autoridade não poderá opor-se 
aos propósitos e ações do Sr. Ministro da Fazenda. 
Não tem independência para isso. 

O Sr. Moysés Lupion vive de chapéu na mão a 
solicitar empréstimos do Banco do Brasil e do Instituto 
Brasileiro do Café. Não tem, portanto, autoridade para 
protestar contra medidas por mais injustas e odiosas 
que sejam praticadas pelos que hoje dominam o 
Ministério da Fazenda e aquêle Instituto. 

Acredito, porém, Sr. Presidente, que outras 
altas autoridades hão de se unir, no clamor que 
levantamos contra a criação da taxa de sacrifício de 
quarenta por cento. 

Cada dia apontamos mais um êrro, mais u'a 
providência desastrosa determinada pelo Sr. Ministro 
da Fazenda. 

Depois de referir-me à cota de sacrifício, 
imposta aos cafeicultores, quero também aludir ao 
fato do Senhor José Maria Alkmim ter sido compelido 
a confessar – num desmentido a pronuncia- 
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mentos anteriores – em documento encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal, que a sua política cambial 
é desastrosa para o Brasil. 

Nesse documento diz S. Exa. que seria 
suposição temerária esperar-se melhoria cambial 
para dentro dos próximos cinco anos. Quem assim 
se expressa tem certeza de que nossa situação 
cambial é das mais graves e não se reabilitará senão 
depois de cinco anos. 

Entretanto, êsse Ministro da Fazenda é o 
mesmo que, há poucos dias contestando  
o que afirmávamos declarava que a situação 
brasileira quer econômica, quer cambial, era a mais 
promissora. 

Não obstante, vem, S. Exa. agora confessar a 
verdade, nesse documento que está tendo a mais 
alta repercussão e causando a mais profunda 
tristeza, porque vem tornar pública uma situação 
cambial calamitosa. Será conhecida mundialmente, 
aliás. O segrêdo que S. Exa. guardava no  
seu Ministério foi desvendado e S. Exa. é  
obrigado a proclamar a precariedade do nosso 
câmbio. 

Sr. Presidente, o fato é confrangedor e nos 
coloca mal perante o mundo. Vemos que, na 
realidade, não temos à frente do Ministério da 
Fazenda um estadista capaz de resolver nossos 
problemas e nem com compostura indispensável a 
esta alta investidura. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. OTHON MADER: – Com prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Ainda há  

pouco a Comissão de Deputados, encarregada  
de estudar a questão financeira, declarou  
que a situação nacional é séria mas 
 

 

não tão grave; até francamente recuperável dentro 
de pouco tempo. 

O SR. OTHON MADER: – Efetivamente, o 
relatório da Comissão de Economia da Câmara dos 
Deputados presidida pelo íntegro e muito apto 
Deputado Daniel Faraco, informa que a situação 
brasileira é muito séria. Mas, o Sr: Ministro da 
Fazenda, anteriormente, não dizia isso; ao contrário, 
proclamava que a situação era auspiciosa, o dólar 
em baixa, pelo que o custo de vida não se elevaria 
mais. Em suma, o Brasil marchava no melhor dos 
rumos. Veio, porém, essa Comissão; com toda 
austeridade afirma que teremos de modificar nossa 
orientação principalmente quanto ao comércio 
exterior. O Brasil precisa exportar cada vez mais. O 
Sr. Ministro da Fazenda, porém, com suas medidas, 
só entrava a exportação. Há pouco a, do café 
encontrava os maiores empecilhos; a proibição da 
exportação do algodão em pluma – medida que 
causará verdadeiro – descalabro – veio dificultar, 
ainda mais a balança de exportação do País, pois 
diminuirá a entrada de divisas. 

Por tôda parte se anuncia que o cacau está 
obtendo melhores preços não em conseqüência de 
medidas tomadas pelo, Govêrno, mas em virtude da 
conjuntura cacaueira mundial. Não é de admirar que 
dentro de poucos dias, uma portaria do Senhor 
Ministro da Fazenda, proiba a exportação do 
produto. Tudo é de se esperar dêsse Ministro. 

Ha poucos instantes, um jornalista ilustre, 
membro integrante da Bancada de Imprensa do 
Senado, lembrava com muito, acêrto, uma frase 
célebre de um estadista brasileiro. 

No, tempo do Império, o Ministro da  
Fazenda de então. Conselheiro Sousa Franco,  
era combatido por Deputados e Senado- 
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res. Um dos que mais o combatiam, o Visconde de 
Jequitinhonha, rematou sua, critica nestes têrmos: 
"O Ministro da Fazenda é nomeado para promover  
o bem público; desde que não o faça, deve demitir-
se. 

Essa frase poderia ser repetida hoje com, 
muita propriedade a respeito do Sr. José Maria 
Alkmim, que nada tem feito em benefício do Brasil e 
da economia nacional. S. Exa deve demitir se, para 
que outro mais capaz tome as rédeas da política 
econômica nacional, restante a economia e saneie 
as finanças do Brasil. 

Lavro, Sr. Presidente, meu protesto, 
solidarizando-me com os meus coestaduanos, que 
se revoltam contra a odiosa medida da criação de 
uma cota de sacrifício do café, a qual irá recair sôbre 
o lavrador. No dia em que fôr posta em vigor, êste, 
além da cota de sacrifício, ficará ainda onerado pelas 
despesas de despacho do produto para os portos, de 
fretes e mais encargos. 

Será a queima, provavelmente, o destino do 
café, hoje em demanda dos portos. Por que, então, 
não aceitarmos sugestão, reiteradamente feita por 
eminente economista, o Senhor Barbosa Lima 
Sobrinho, através das colunas do Jornal do Brasil? 
Diz S. Sa, com muita razão que, se temos de 
inutilizar o café excedente, se não sabemos o que 
dêle fazer, preferível é deixá-lo nas fazendas, nos 
centros de produção, não o onerando com 
ensacamento, fretes, seguros e outras despesas, as 
quais, mais tarde, terão que ser indenizadas pelo 
Govêrno, no momento em que fôr queimado ou 
jogado fora o café. 

Sensata, Sr. Presidente, é a sugestão  
do eminente economista, porque enquanto  
o café está na fazenda o preço é baixo e canse- 
 

 

qüentemente, o possível prejuízo não seria tão 
grande como no caso de transportado o produto para 
um pôrto, ensacado, segurado, armazenado etc. 

Não quero porém, alongar-me hoje, Sr. 
Presidente; ficarei, exclusivamente, no protesto 
contra a criação da cota de sacrifício de 40% sôbre 
os cafés desta safra. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho, terceiro orador inscrito. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho lê discurso 
que será posteriormente publicado 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Mourão Vieira. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 201, DE 1958 

 
Requeiro dispensa de publicação para 

imediata discussão e votação da Redação Final do 
Projeto de Lei do Senado número 8, de 1958. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1958 – 
Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final de que trata o requerimento que 
acaba de ser aprovado. Consta do Parecer número 
176, anteriormente lido. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação a redação Final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

conservar se sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. (Pausa). 
Vai ser lido requerimento do nobre Senador 

Lineu Prestes. 
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É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 202, DE 1958 

 
Senhor Presidente: 
Requeiro, nos têrmos do art. 121, letra c, do 

Regimento Interno sejam solicitadas ao Exmo. Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas as seguintes 
informações: 

a) qual a data em que se processou, pela 
direção da Estrada de Ferro Central do Brasil, a 
última publicação do quadro de seus funcionários 
extrenumerários? 

b) em que data foram feitas as últimas promoções 
dêsses mesmos servidores daquela autarquia? 

c) qual a legislação que disciplina as promoções 
e determina a obrigatoriedade da publicação do quadro 
dos funcionários em aprêço; existem dispositivos que 
fixem prazo para as promoções e a publicação referida; 
foram êles obedecidos? 

d) com a instituição da Rêde Ferroviária 
Nacional S.A, criaram se melhores condições para 
atender-se com a urgência desejada, à solução 
dêsse problema, que afeta, diretamente, a quase 
quarenta e cinco mil ferroviários? 

 
Justificação 

 
Desde quando foi implantado na Estrada de 

Ferro Central do Brasil Sociedade Anônima, o 
sistema administrativo autárquico, seus funcionários 
ficaram no quase absoluto desconhecimento de sua 
real situação relativamente à organização do 
respectivo quadro. Pode mesmo, dizer-se que, até 
hoje, não foi publicado na integra e 
pormenorizadamente êsse quadro, que deve 
espelhar a posição de cada servidor. 

Ora, essa omissão tem trazido prejuízo sem 
conta a todos, principalmente diante das promoções 
 

 

que vez por outra se realizam, ficando, funcionários 
preteridos sem poderem postular na defesa de seus 
direitos. 

Forçosamente há de existir uma legislação 
disciplinadora da matéria e cujo descumprimento não 
tem razão de ser. 

São dezenas de milhares de servidores que 
ficam, assim, ao completo desamparo e 
incapacitados para qualquer ação que lhes 
possibilitem defender seus direitos ameaçados ou 
outorgados. 

Com a criação da Rêde Ferroviária  
Nacional S.A., essa situação parece agravar-se, 
tornando-se urgente a publicação daquele quadro, 
sem o qual as promoções não podem ser 
efetuadas. Isto perdura desde 1941, sem razão 
justificaste, sendo que, pela Lei número 1.163, de 
1956 prescreve-se o prazo de 120 dias para 
efetivação da medida. 

O Estado não tem o direito de omitir-se na 
execução da lei que êle mesmo se impõe, para 
proteger seus funcionários. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1958 – 
Lineu Prestes. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Não há mais orador inscrito. 

O SR. JORGE MAYNARD (Lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, no comêço do 
corrente ano, tive a honra de dirigir-me aos nobres 
Senadores, trazendo ao seu conhecimento certos 
aspectos negativos da atuação dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões: 

Finalizando, declarei que a Lei Orgânica da 
Previdência Social, chegada a esta Casa naqueles 
dias, representava novas esperanças para os 
contribuintes daquelas instituições, uma vez que  
lhes proporcionaria melhor e mais eficiente 
assistência 

Como era de esperar, o Senado  
fiel às suas mais caras tra- 
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dações, empenha-se em votar uma lei justa, para o 
que, está estudando, cuidadosamente, o sério e 
palpitante assunto. 

Várias têm sido as contribuições das diversas 
correntes interessadas, as quais ora se dirigem 
diretamente aos Senadores, ora às Comissões 
encarregadas de proferir os pareceres relativos à 
matéria. 

Geralmente essas contribuições são distribuídas 
a todos os Senadores, sem qualquer solicitação 
especial além daquelas que se referem ao exame 
cuidadoso do assunto, ao seu rápido andamento e 
decisão favorável aos princípios defendidos. 

Recebi, porém, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, carta do Sr. Antônio Devisate,. Presidente 
do Centro e da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, enviando-me o parecer elaborado pelo 
Assessor Jurídico – Dr. Rubens Maragliano, 
solicitando ao mesmo tempo, seja dado o devido 
destino ao citado parecer. 

Em atenção, no desejo manifestado pelo 
ilustre missivista, passo às mãos da douta Mesa o 
trabalho que me foi enviado, pedindo que o 
encaminhe às Comissões que estudam tão 
importante proposição de lei. (Muito bem). 

O SR. LINEU PRESTES: – Sr. Presidente, pedi a 
palavra para apresentar o seguinte projeto de lei: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 15, DE 1958 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica criado junto às Faculdades de 

Farmácia, do sistema federal de ensino superior, o 
Instituto de Farmacologia Experimental, que se 
destina a pesquisas e ao aperfeiçoamento técnico e 
científico no campo das, ciências farmacêuticas. 

 

Art. 2º O Instituto será administrado  
por um Diretor, nomeado livremente pelo  
Govêrno, dentre os professôres catedráticos da 
Faculdade. 

Art. 3º O Instituto terá os seguintes 
Departamentos: 

I. Departamento de Botânica. 
II. Departamento de Química. 
III Departamento de Farmacodinâmica. 
Parágrafo único. Aos diversos 

departamentos do Instituto cumpre dar  
especial relêvo, por todos os meios possíveis, ao 
estudo das plantas tóxicas e medicinais do  
Brasil. 

Art. 4º Além de investigações cientificas, os 
diversos departamentos do Instituto organizarão 
anualmente cursos de aperfeiçoamento cientifico e 
profissional, cujos programas e regulamentos serão 
aprovados pelo Conselho Técnico-Administrativo da 
Faculdade. 

Art. 6º O Instituto, com o objetivo de incentivar 
o progresso científico da indústria farmacêutica 
nacional, poderá receber a cooperação de 
organizações industriais, procedendo a estudos 
especializados de determinados produtos, aceitando 
o estágio de técnicos para aperfeiçoamento e 
criando bôlsas prêmios pára estudos em  
institutos científicos congêneres do País e do 
estrangeiro. 

Art. 7º O provimento dos cargos de chefes de 
departamento será feito mediante contrato de 
cientistas nacionais ou estrangeiros de reconhecida 
competência, provada por títulos e trabalhos 
científicos 

Art.. 8º Os chefes de departamento do  
Instituto gozarão de autonomia na direção  
científica e na programação de seus  
trabalhos. 
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Art. 9º Os cargos técnicos e administrativos do 
Instituto serão providos, a critério do Diretor, por 
concurso de provas e títulos, à medida das 
necessidades dos serviços da entidade. 

Art. 10. Esta lei entrará imediatamente em 
vigor para as Faculdades de Farmácia já 
incorporadas a Universidades; e no prazo de quatro 
anos para as Escolas isoladas. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
"A criação de um Instituto de Farmacologia 

Experimental, junto às Faculdades de Farmácia, da 
rêde Federal de ensino superior, é uma iniciativa que 
se impõe ao Brasil. Não existe, no domínio da 
Farmacologia Experimental, nenhum organismo que 
oriente e estimule a pesquisa, que congregue 
esforços e recursos, para o maior aproveitamento de 
nossas imensas riquezas em plantas medicinais e 
venenosas. O patrimônio brasileiro, nesse terreno, é 
ainda mal conhecido, mas os pesquisadores são 
unânimes em afirmar que constitui um dos mais 
vastos do mundo. Hoehne e Meira Penna, o primeiro 
em seu livro Plantas e Substâncias Vegetais Tóxicas 
e Medicinais, de 1949, o segundo no seu Dicionário 
Brasileiro de Plantas Medicinais, de 1941, chamaram 
a atenção para êsse campo ainda inexplorado de 
nossa atividade cientifica e para êsse precioso 
capital, até agora abandonado ao empirismo dos 
leigos. 

Durante a última Guerra Mundial fêz-se sentir 
agudamente a carência de plantas medicinais no 
preparo de remédios. As dificuldades de importação 
de espécies asiáticas e africanas, fizeram com que 
os Aliados se voltassem para o Brasil revelando  
aos próprios brasileiros uma riqueza que 
 

 

desconheciam. Por outro lado, as necessidades da 
produção de remédios estão consumindo em larga 
escala certas substâncias encontradiças em 
espécies vegetais. Já os Estados Unidos, desde a 
Guerra, procuraram estimular o plantio e a cultura 
de árvores de quina, a fim de garantir a seus 
laboratórios o suprimento do quinino. O grande 
desenvolvimento dos inseticidas, está exigindo dos 
cientistas e técnicos um esfôrço conjugado para a 
industrialização de certas substâncias tóxicas, de 
origem vegetal, que atendem ao consumo cada 
vez maior dêsses produtos. O ópio e o piretro 
inseticida podem ser aclimatados no Brasil. 
Ninguém desconhece as vastas aplicações de ópio 
in natura, largamente empregado na moderna 
terapêutica, e bem assim de suas preparações 
galênicas e dos seus alcalóides primários ou de 
transformação química, tais como morfina, 
codeína, papaverina, dionina, apomorfina; 
eucodale, adedicone e dicodide. A planta que o 
produz, a Papaver somniferum, é cultivada, hoje, 
principalmente, na Ásia Menor, na Pérsia nas 
Indias Orientais, nas índias Neerlandesas e na 
Macedônia mas nada impede que venha a ser 
produzida em grandes quantidades, no Brasil. 
Quanto ao piretro, produzido pelo Chrysantemum 
Cinerariaefolium seus extratos têm se revelado de 
grande eficácia na produção de inseticidas. Nesta 
substância o mercado mundial ainda depende, em 
grande parte, da Iugoslávia, do Japão e da África 
do Norte. Os países americanos importam grandes 
quantidades da droga bruta e de extratos 
preparados com os capítulos das flôres dessa 
planta. 

O Brasil é um grande mercado de  
inseticidas e o desenvolvimento de nossa  
lavoura contribuirá a aumentar seu concurso.  
Nada impede que o Brasil possa encetar 
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extensas culturas de Chrysanthe mum reunindo-as 
às de plantas de retenona, passando a fornecer 
êsses produtos à América do Norte. 

Para isso é indispensável, entretanto, a 
criação de uma entidade em que os cientistas e os 
técnicos; lado a lado possam estudar e discutir do 
ponto de vista da terapêutica e da industrialização, a 
produção dessas drogas. A produção de plantas 
medicinais, racionalizada, seria um elemento 
importante da economia nacional. Não há hoje 
limites à industrialização dessas espécies vegetais 
que produzem substâncias medicamentosas. A todo 
momento, novas descobertas, nesse setor, vêm abrir 
perspectivas inesperadas à aplicação médica. 

Não só a indústria farmacêutica, mas outras 
muitas, recebem a contribuição da pesquisa 
científica nesse terreno. Diversos hormônios sexuais 
e das glândulas supra-renais são fabricados de 
determinadas sapogeninas das plantas. As 
sapogeninas hecogenina e diogenina, que se 
encontram em espécies de Dioscoréa, e em outras 
monocotiledoneas, são aproveitadas para fabricação 
do cortisona e de compostos afins. Tais sapogeninas 
são também usadas para a obtenção de hormônios 
estrogônios e androgônicos. A matéria prima para 
essas substâncias vem de extensas plantações de 
Dioscoréas existentes em Estados da América 
Central e do Sul da África. Em vista da considerável 
importância terapêutica e econômica do citado grupo 
de substâncias, acham-se atualmente em estudo 
compostos vegetais de constituição semelhante às 
sapogeninas já em uso, como por exemplo o 
estigmasteril, que se deixa transformar quimicamente 
em derivados de progesterona. 

O estudo sistemático da flora  
brasileira em seus aspectos me- 
 

dicinais virá abrir novos horizontes à ciência, à 
terapêutica e à economia nacional. Por tôda parte, os 
Governos se ocupam intensamente com o estudo 
das plantas medicinais. No Japão, na índia, na 
Rússia, a flora está sendo investigada não só com a 
intensidade com que se devassa um campo 
científico, mas com o interêsse que desperta tôda 
atividade econômica. A indústria farmacêutica está 
hoje estreitamente ligada, em seu progresso e 
rendimento, ao estudo científico da flora. Os passes 
onde a indústria de medicamentos alcançou grande 
prosperidade, como os Estados Unidos e a 
Alemanha, estão envidando esforços para estimar os 
recursos em quantidade e qualidade das floras 
tropicais. É conhecido o caso da Rauwolfia. Planta 
originária da índia, certos produtos de sua raiz, como 
a reserpina e outros alcalóides, têm largo uso 
terapêutico sendo empregados em males do sistema 
nervoso, em doenças mentais e no tratamento da 
hipertensão. O uso dêsse medicamento, suas novas 
aplicações na indústria farmacêutica, trouxeram à 
índia consideráveis vantagens econômicas. A 
importância assumida, sùbitamente, pela Rauwolfia 
serpentina, da índia logo estimulou o estudo  
de outras espécies, como as africanas e a  
Rauwolfia vomitória já está competindo com a 
espécie indiana. 

Até agora, a contribuição brasileira nesse 
terreno, tem sido esporádica, produto do empirismo 
ou de investigações de acaso. Salvo as  
poucas plantas medicinais, tradicionais em  
nossa terapêutica, como as de origem do Bálsamo 
de Copaíba, Ipecacuanha, Jaborandi, Araroba, 
nenhum acréscimo considerável se tem verificado, 
entre nós, nesse domínio. O curare entrou  
na terapêutica moderna devido pesquisas e ex- 
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periências realizadas fora do Brasil,  
embora conduzidas, principalmente, por um  
ilustre cientista brasileiro, o Dr. Paulo Carneiro.  
E hoje o Brasil participa intensamente  
nas investigações dos alcalóides extraídos do  
curare e dos seus sucedâneos e  
curarizantes, embora êsse estímulo tenha partido do 
exterior. 

Ainda assim é uma exceção. O Brasil  
possui de 30 a 40 mil espécies vegetais. A  
Europa possui número dez vêzes menor. No  
entanto não há comparação na atividade de 
pesquisas, intensa no Velho Continente, enquanto, 
entre nós, não existe nenhuma organização que  
as leve a cabo, com o método e afinco necessários. 
A indigência científica contrasta dolorosamente,  
em nosso País, com a riqueza do material. O  
Brasil possui, pelo menos 21 espécies de Rauwolfia. 
Apenas uma a Rauwolfia sellowti, tem  
sido pormenorizadamente analisada e duas ou  
três espécies entraram agora a ser pesquisadas. 
Possuimos, ainda, outras plantas da família  
das Apocináceas, às quais pertencem as Rauwolfias 
ricas em alcalóides, que estão exigindo estudo 
imediato; possuimos algumas espécies de Dioscoréa 
que o Professor Wasicky provou serem ricas em 
saponinas. 

Não abordamos, ainda, o campo dos. 
antibióticos, cuja importância, hoje, é enorme na 
profilaxia e tratamento das doenças infecciosas do 
homem e dos animais, mas cuja aplicação se 
estende à criação de animais, à cultura de plantas, à 
conservação de alimentos é a um sem número de 
processos industriais. A maioria dêsses antibióticos 
se origina de micro-organismo do solo encontrados 
em vários países. Nenhum micro-organismo do  
solo brasileiro e aproveitado na indústria, apesar  
de ser certo que também o solo brasileiro os  
contém em grandes quantidades, enquanto 
 

no exterior, grandes esforços se consagram ao 
estudo dos antibióticos e novos elementos são, 
constantemente, acrescidos à lista dos até agora 
existentes. Pesquisas sistemáticas nesse sentido 
viriam mostrar as propriedades das plantas 
brasileiras e enriqueceriam a lista das descobertas 
mundiais nesse terreno. O mesmo se poderia dizer 
das inúmeras plantas brasileiras que contêm 
alcalóides, glicosídeos e outras substâncias que 
poderiam fornecer valiosas matérias à medicina e à 
indústria. 

Por tudo isso, impõe-se a criação do Instituto 
de Farmacologia Experimental, que não poderá 
desligar-se das Faculdades de Farmácia, vindo a 
constituir o campo de estudos e treinamento para os 
jovens doutorandos. Embora o Instituto não tenha 
nenhuma, relação direta e imediata com o ensino é 
importante que se associe à Faculdade, constituindo, 
em relação a esta, um campo de altos estudos 
farmacêuticos. É hoje ponto pacífico que instituições 
dedicadas à pesquisa devem integrar os organismos 
universitários. O exemplo da Alemanha e dos 
Estados Unidos é bastante convincente. 

Êsse Instituto, nos seus viveiros e laboratórios, 
conduziria experiências com plantas medicinais e 
venenosas, estudos sôbre seus efeitos no organismo 
animal medindo e precisando suas reações. 
Receberia pedidos da indústria com a qual estaria 
em contacto permanente, orientando-a em novas 
aplicações e tornando mais seguros seus 
investimentos. 

A criação dêsse Instituto é um imperativo do 
progresso científico e, ao estimular sua fundação o 
Congresso. Nacional presta um serviço ao País e à 
humanidade". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, pelos jornais tive notícia de que 
Comissão Técnica da Câmara dos Deputados 
oferecera parecer contrário ao projeto de 
prorrogação da COFAP. Não conheço ainda, as 
razões nitidamente; não posso, portanto, examiná-
las. Na verdade porém, – a meu ver – é lamentável 
que essa prorrogação não venha a ser concedida. 

Acrescenta-se que o ponto de vista 
predominante é a necessidade da criação do 
Ministério da Economia. Estamos de acôrdo em que 
êsse Ministério se impõe em nosso País; 
poderíamos, também, criar mais alguns como o da 
Indústria e Comércio, poderíamos até, ter criado o 
Banco Central. 

Não obstante os esforços empregados, até o 
momento essas medidas, da mais alta relevância, 
ficaram em ponto morto, por que, ninguém sabe. 
Que explicação se dá para isso, também se ignora, 
mas trata-se de um fato, de uma realidade. É, para 
usar o velho chavão, diremos que contra fatos não 
há argumentos. 

Ora, Sr. Presidente, acenar com a criação do 
Ministério da Economia, com a Cofap às vésperas de 
ser extinta, é, realmente, protrair problema que já 
deveria ter sido de há muito, resolvido. 

Na verdade, Sr. Presidente, extinta a Cofap, 
deixa-se a ganância à vontade, pois o Ministério da 
Economia não será criado senão dentro de alguns 
meses, depois de um trabalho legislativo exaustivo 
constando – é pràticamente impossível. 

Assistimos às sessões do Congresso, nas 
quais não há número para a votação dos vetos 
presidenciais; até mesmo ouvimos a proclamação a 
que teremos de realizar sessões diárias, em hora e 
lugares diferentes, com o objetivo de não criar 
despesas ao erário nacional, quando na realidade, 

nos têrmos do Regimento Interno, qualquer  
sessão em hora e recinto diferentes é  
considerada de caráter extraordinário. Seria 
necessária, assim, uma reforma regimental, para  
que a medida alcançasse o objetivo a que se  
propõe. 

Sr. Presidente, é mister proclamar a verdade, 
conforme ela é, porque só assim daremos 
testemunho dos nossos propósitos. 

Ora, o Ministério da Economia, cuja 
necessidade ninguém recusa, mas que justificaria a 
não prorrogação da lei da Cofap, é expediente, data 
venia, de que se lança mão para deixar o povo à 
mingua de defesa, embora frágil como é a nossa 
instituição, criada todavia para defender o interêsse 
geral. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVAL CANTI: – Com 
prazer. 

O SR. NELSON FIRMO: – Pela primeira vez, 
lamento divergir de Vossa Excelência. 

Penso que a Cofap já devia ter sido, há muito 
tempo, violentamente fechada, porque não defende 
os interêsses da população. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Responderei a Vossa Excelência, dizendo que se há 
uma instituição que, pelos seus efeitos práticos, 
poderia ser fechada, é a Cofap. Mas, fechada porque 
alguns dos homens que têm a seu cargo a defesa 
dos interêsses da coletividade, não lhe têm dado a 
atenção indispensável. Se ela realizasse seus 
objetivos, tais como postulados em lei, pode ter V. 
Exa. a certeza de que ela constituiria órgão 
benemérito. 

O SR. NELSON FIRMO: – Quando a  
Cofap intervém é para fazer subir os preços. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
estou defendendo êsse ponto de vista; ao contrário, 
a êle me oponho. 

V. Exa. não ignora que, pela própria 
constituição da Cofap, as classes lá têm 
representação. Desgraçadamente, essa 
representação se faz preponderante no sentido de 
não defender os in terêsses populares. Entretanto, 
se, à primeira vista, nesse terreno, fizéssemos 
incriminação de fundo à Cofap, seria aconselhável 
que ela desaparecesse. Dentro do as pecto legal e 
social, porém, sua conservação se impõe, pelo 
menos até criarmos êsse outro órgão de que se está 
fazendo alarde, que é o Ministério da Economia. 
Embora venha a onerar as finanças da Nação, temos 
de reconhecer diante da multiplicidade das 
atividades de um país como o nosso, em franco 
desenvolvimento, que se impõe a criação, e 
tamanha, responsabilidade, no domínio do nosso 
progresso. 

Censuro Sr. Presidente, e continuarei a 
censura, como faz nobre Senador Nelson Firmo, 
todo órgão que não realiza com eficiência os seus 
propósitos; mas a COFAP tem, primeiro, um objetivo 
e, segundo uma virtualidade. Nesse objetivo, 
reconhecemos suas falhas, proclamamos suas 
deficiências e, até mesmo, nos revoltamos contra 
elas, mas na sua virtualidade é ainda um órgão de 
contensão, é ainda uma espécie da Espada de 
Dâmocles suspensa sôbre a cabeça dos tubarões 
que tanto usufruem do povo neste País, sem que se 
encontre remédio contra seus constantes assaltos. 
Esta a razão por que me manifesto contrário a 
projeto que não conceda a prorrogação da  
Cofap. Aceitaria, no entanto, proposição da  
Câmara dos Deputados mais detalhada, mais  
segura em que a defesa popular melhormente  
se estereotipasse. Aceitaria lei que, de fato, 
 

possibilitasse a punição dos aproveitadores da 
miséria popular. 

Convencido, porém, de que tal lei não virá, 
como se pode verificar, pela promessa de um 
Ministério da Economia – promessa de que se usa 
para amaciar o povo – considero indispensável a 
prorrogação da Cofap. É talvez um mal; mal, porém, 
necessário. 

A chamada lei de oferta e da procura ampla, à 
vontade, não existe mais em nação alguma, nem 
mesmo no país padrão, que são os Estados Unidos 
da América do Norte. 

Em todo o mundo há o inter vencionismo 
estatal, em maior ou menor escala; mas sempre 
presente. Mesmo os órgãos que combatem a 
intervenção do Estado no domínio econômico, vez 
por outra a ela recorrem e reclamam-na. 

Tenho defendido sempre a intervenção do 
Estado no domínio econômico. Não quer dizer que a 
queira para coibir a iniciativa privada. Esta é virtude 
dos povos jovens e individualistas. Se não vejo com 
muita simpatia o individualismo à outrance, no 
entanto, dentro do arcabouço social e político do 
nosso meio, reconheço-o indispensável à 
consecução dos fins econômicos de uma pátria. Daí 
por que aproveitei a oportunidade para dizer ao povo 
que paira sôbre o seu futuro próximo uma grande 
ameaça. 

Desgraçadamente somos homens; 
desgraçadamente vivemos num clima, que não  
é dos melhores; desgraçadamente a ganância  
e o luxo tomaram conta dos nossos apetites e  
êsses estão desaçaimados. Desgraçadamente, 
Senhor Presidente, a fortuna pública também  
é objeto dessa exploração, e, miserável  
e desgraçadamente; para todos nós, as posições 
adequadas não se verificam; não existem.  
Muitas fôrças, alapardas no dinheiro, se movimen- 
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tam para transformar os peculatários em 
irresponsáveis. 

Não tenho, Sr. Presidente, relação com a 
COFAP. Há até um episódio singular para ser 
narrado: a primeira e única vez que tive a 
oportunidade de avistar o Coronel Mindelo... 

O SR. NELSON FIRMO: – Homem 
indiscutivelmente de bem. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...Presidente da COFAP, foi no aeroporto de Natal, 
na hora em que eu chegava e S.Sa. tomava o avião 
para regressar a esta capital. Nesse momento o 
Governador Dinarte Matriz – se não me falha a 
memória – fêz-me a sua apresentação. 
Cumprimentamo-nos, ràpidamente, e nada mais. 
Com os outros elementos da COFAP não tenho 
qualquer entendimento e se alguém conheço, ignoro 
suas atribuições. Tenho, portanto, autoridade moral 
para dizer aquilo que sinto e penso. Não tenho na 
COFAP ninguém, a meu pedido, empregado, não 
porque não possa pedir e nem possa receber, 
porque, como homem público, estou sujeito a tôdas 
essas coisas. Entendo mesmo que não há desvirtude 
no fato daqueles que são políticos, solicitarem, para 
seus amigos e correligionários, qualquer posição. 

O SR. NELSON FIRMO: – Eu mesmo sou um  
"pidão"; peço não para mim, mas para os outros. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Creio, 
sim, ser dever do administrador recusar os pedidos 
que não possam ser atendidos. Isso, sim, 
precisamos dizer ao povo brasileiro. Não há, 
portanto, mal feito na circunstância de um político 
dirigir-se a quem quer que seja, para solicitar a favor 
de amigo seu ou correligionário. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que faltam dois minutos para término da hora do 
Expediente. 

O SR. JORGE MAYNARD (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se consente na prorrogação da hora do Expediente, 
a fim de que o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti 
possa concluir seu brilhante discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que aprovam o requerimento que acaba 
de ser feito pelo nobre Senador Jorge Maynard, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Agradeço a V. Exa., Senhor Presidente, ao nobre 
Senador Jorge Maynard e aos eminentes colegas. 

Estava eu a dizer que o homem político não se 
afeia nem se diminui pela circunstância de solicitar, 
para amigo ou correligionário, um cargo qualquer na 
administração pública. É mister àquele que 
administra, quando tal não é possível dentro da lei, 
dentro dos interêsses da administração, recusar, 
porque, assim, está cumprindo legitimamente seu 
dever. 

Sr. Presidente, volto, porém, ao assunto que 
me trouxe à tribuna. 

Não sei de que meios se valerá o legislador, 
de que meios se valerá o Govêrno na hora em que 
se declara já não existir nenhum órgão na vida 
político-administrativa, capaz de domar as paixões 
daqueles que só olham o interêsse próprio. 
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Não sei, Sr. Presidente, o que irá ocorrer  
no instante em que se disser ao povo que a  
COFAP está desaparecida. Não sei, mas  
presumo: a chamada lei da oferta e da  
procura, manuseada apenas por alguns grupos  
de exploradores bem organizados, de então  
por diante entrará derijo, "a toque de caixa",  
como se fôra um assalto a uma cidadela sôbre  
êsse povo desprotegido, a que aludiu o  
grande, saudoso e inolvidável Presidente Getúlio 
Vargas. 

Posso dizer à Nação que as nossas  
maiores desgraças, nos advêm do fato de que  
ainda não nos compenetramos de que constituimos 
uma sociedade além de civilizada, humana  
– sobretudo humana. Quando nossos homens  
do Comércio e da Indústria, sejam êles embora  
da livre iniciativa, integral, se compenetrarem  
dêsse aspecto, dêsse dever, estarei, então, 
convencido de que nenhuma lei será de  
mister porque eles mesmos terão a dignidade moral 
de criar uma distribuição equitativa em que o lucro 
seja o resultado honesto do seu trabalho e do seu 
esfôrço. 

A verdade verdadeira, hoje, no Brasil – a 
nossa grande chaga, a nossa grande desgraça – é 
que ninguém mais quer fazer esfôrço; ninguém mais 
quer trabalhar acuradamente. Todo mundo quer viver 
dentro das facilidades; todo mundo quer viver sem 
trabalhar... 

O SR. NELSON FIRMO: – Deitado em berço 
esplêndido. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – ...o 
trabalho passou a ser coisa desairosa. 

Querem viver realmente, como diz o  
meu eminente colega, deitados em berço  
esplêndido. Dessa maneira, o Brasil, que tanto  
se esforça nos braços do seu povo,  
não poderá caminhar como seria im- 
 

prescindível e necessário para que realize seus 
grandes destinos. 

Esta, Sr. Presidente, a manifestação que 
desejava trazer ao Plenário de desaprovação a 
qualquer medida tendente ao desaparecimento da 
COFAP, neste instante, salvo se o legislador trouxer, 
para esta Casa, um projeto substitutivo capaz de 
atender aos interêsses gerais da coletividade. Como 
não vejo isso, absolutamente, nem propósito 
imediato receio que, se amputarmos a COFAP do 
organismo de policiamento indispensável ao bem-
estar social, dias bem desagradáveis resultarão para 
o povo. 

Temos a chamada Lei do Inquilinato, Sr. 
Presidente, que também vem se repetindo, todos os 
anos. Se há mal na prorrogação da COFAP também 
haveria na da aludida lei. 

Por que, no entanto, tenho constantemente me 
batido nesta Casa, para sua prorrogação? Porque 
ainda não surgiu uma disposição legislativa 
equânime; e não poderei deixar os inquilinos pobres 
sujeitos aos caprichos, ao arbítrio da exploração de 
quem quer que seja. 

Dessa sorte, Sr. Presidente, tenho fixado o 
meu ponto de vista. Estou certo de que assim devo 
fazer, para demonstrar a sinceridade de propósitos 
que sempre mantive para com os meus concidadãos. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para explicação 
pessoal – não foi revisto pelo orador): – Sr. 
Presidente, visitando, recentemente, a Bahia, tive 
ensejo de verificar o apêlo quase unânime, 
sobretudo de pessoas de responsabilidade, no 
sentido do envio de material eleitoral para aquêle 
Estado. 

O telegrama, que acabo de  
receber, do Presidente da Assem- 
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bléia Legislativa da Bahia, dá conta do que acabo de 
afirmar. Está êle assim redigido: 

 
 "Senador Lima Teixeira. 
Palácio Monroe – Rio de Janeiro, D. F. 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência o apêlo contido no requerimento de 
autoria do Deputado João Carlos Dantas, aprovado 
por esta Assembléia, no sentido de serem 
encarecidas providências imediatas de Vossa 
Excelência a fim de ser feita a remessa urgente de 
material eleitoral para êste Estado da Bahia. 

Atenciosas saudações, a) Oldack Neves, 
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia ". 

 
Sr. Presidente, encaminho êsse pedido, de 

todo justificável, ao Superior Tribunal Eleitoral, na 
certeza de que a Assembléia Legislativa do Estado 
da Bahia será atendida coma presteza desejada. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Lineu Prestes leu e justificou da tribuna, projeto de lei 
que submeto ao apoiamento dos Srs. Senadores. 

Os Srs. Senadores que o apóiam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

O projeto está apoiado. 
Vai às Comissões de Constituição e Justiça, 

de Educação e Cultura, de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 13, de 1958, que transforma em 
estabelecimento federal de ensino superior a Escola 
de Química da Universidade do Paraná; federa- 
 

liza a faculdade de Ciências Econômicas do  
Ceará e a Faculdade de Medicina de Alagoas,  
cria a Escola de Química da Universidade da  
Bahia, a Faculdade de Odontologia e o  
Instituto de Pesquisas Bio-químicas e dá  
outras providências (em regime de urgência,  
nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento  
Interno, em virtude do Requerimento nº 169.  
de 1958, do Sr. Daniel Krieger e outros  
Srs. Senadores, aprovado na sessão extraordinária 
de 21 do mês em curso), tendo pareceres  
favoráveis das Comissões de: Constituição e  
Justiça, de Educação e Cultura (com emenda)  
e de Finanças; e dependendo de pronunciamento 
das mesmas comissões sôbre as emendas de 
Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento de cancelamento da urgência, que vai 
ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e provado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 203, de 1958 

 
Tendo em vista que ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 13, de 1958. foram apresentadas 
diversas emendas, algumas das quais envolvem 
matéria de grande complexidade, que exigem detido 
estudo, impossível de ser levado a efeito na angústia 
dos prazos permitidos pelo regime especial a que a 
proposição está sujeita, havendo inclusive, 
necessidade de consulta a outros órgãos do Poder 
Público, requeremos seja cancelada a urgência 
concedida para o referido projeto, voltando êste ao 
rito normal. 

Sala das Sessões, em 28  
de maio de 1958. – Públio de Mello 
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– Lima Teixeira – Lameira Bittencourt. – Caiado de 
Castro. – Sebastião Archer. – Argemiro de 
Figueiredo. – Mem de Sá. – Novaes Filho. Ary 
Vianna. – Neves da Rocha. – Mourão Vieira. – 
Gilberto Marinho. – Prisco dos Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto sai da Ordem do Dia, retomando o 

seu rito normal, vol tando às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de 
Finanças para estudo das emendas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 33, de 1958, que transforma em unidades 
universitárias os atuais cursos de Odontologia e de 
Farmácia da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Recife (em regime de urgência nos têrmos do 
artigo 156, § 3º do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 194, de 1958, do Senhor Nelson 
Firmo e outros Senhores Senadores, aprovado na 
sessão de 26 do mês em curso) dependendo de 
pareceres das Comissões de Educação e Cultura e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. 1º Secretário vai 

proceder à leitura do parecer da Comissão de 
Educação e Cultura. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 177, de 1958 

 
Da Comissão de Educação e  

Cultura sôbre o Projeto de 
 

Lei da Câmara nº 33, de 1958, que transforma em 
unidades universitárias os atuais cursos de 
Odontologia e de Farmácia, da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Recife. 

 
Relator: Sr. Saulo Ramos 
O Projeto de Lei nº 496-D, de 1955, da 

Câmara dos Deputados, objetiva transformar em 
unidades universitárias os atuais cursos de 
Odontologia e de Farmácia da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Recife. 

Justificando o projeto, salientou seu autor, o 
nobre Deputado Coelho de Souza que "das 
condições de dependência dos cursos de Farmácia e 
Odontologia ao de Medicina, resulta manifesto 
prejuízo ao ensino, comprovado pela experiência. 

As aulas práticas, dadas em comum para os 
três cursos, em cadeiras básicas, como as de 
Anatomia, Histologia e Fisiologia são prejudiciais ao 
aproveitamento dós alunos, segundo a opinião de 
todos os professôres". 

É no mesmo sentido o pronunciamento do 
Ministério da Educação e Cultura, atendendo a 
requerimento do Deputado Adauto Cardoso, e do 
qual nos permitimos transcrever o seguinte trecho: –  
"A medida contida no projeto é conveniente à 
administração do ensino, tanto mais não há 
argumento que justifique a geminação dêsses 
cursos, tipo odontologia, medicina e farmácia. Deve 
cada curso distinto, atenta à finalidade profissional, 
constituir núcleo distinto de formação e de 
especialização. Sem isto, não teremos um nem 
outro". 

Medida legislativa idêntica já foi tomada em. 
relação aos cursos análogos das Universidades da 
Bahia e do Rio Grande do Sul. 

A possibilidade de ser  
o projeto eivado de inconstitucionalidade, 
  



– 879 – 
 
foi prudentemente afastada: não é prevista a criação 
de cargos ou funções, de vez que a iniciativa de tal 
providência foi deixada ao Executivo, tal como já foi 
feito no caso das Universidades da Bahia e do Rio 
Grande do Sul (Mensagem transformada no Projeto 
nº 4.641-B, de 1954, em tramitação); determina o 
projeto que, enquanto não fôr tomada di ta 
providência as Faculdades de Farmácia e de 
Odontologia serão administradas por um dos seus 
professôres catedráticos, escolhido em eleição 
realizada pela atual Congregação. 

O projeto foi apreciado pelas doutas 
Comissões de Educação e Cultura, de Constituição e 
Justiça e de Finanças, da Câmara dos Deputados, 
de tôdas obtendo favorável pronunciamento. 

Face ao exposto julgo o projeto merecedor de 
aprovação, e neste sentido dou o meu voto. 

Sala das Comissões, em 6 de maio de 1958. – 
Mourão Vieira, Presidente. – Saulo Ramos, Relator. 
Mem de Sá. – Ezechias da Rocha. – Públio de Mello. 
– Nelson Firmo. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Novaes Filho, para proferir o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, 
passo a ler o parecer da Comissão de Finanças. 

Pelo presente projeto são elevados à categoria 
de Faculdades os atuais Cursos de Odontologia e de 
Farmácia da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Recife, passando a constituir unidades da referida 
Universidade. 

A providência, inspirada na necessidade  
de melhoria do sistema de ensino superior,  
não acarretará, de imediato, aumento de  
despesa, porquanto a Universidade do  
Recife dispõe de recursos globais, no 
 

Orçamento em vigor, e, nos têrmos do artigo 2º, o 
Poder Executivo tomará dentro de 120 dias as 
providências necessárias à sua plena execução. 

Dispõe, ainda o projeto, em artigo 3º, que 
enquanto não forem baixados os atos 
complementares, as novas faculdades serão 
administradas por um dos seus professôres 
catedráticos. 

Examinando o assunto, opinamos pela sua 
aprovação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 33, de 1958 

 
(Nº 496D, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Transforma em unidades-universitárias os 

atuais cursos de Odontologia e de Farmácia da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. Passam a constituir unidades 

universitárias os atuais cursos de Odontologia e de 
Farmácia da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Recife, sob a denominação de Faculdade de 
Odontologia e de Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Recife. 
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Art. 2º Dentro em 120 (cento e vinte) dias a 
contar da data da publicação da presente lei, o Poder 
Executivo tomará as providências necessárias a sua 
plena execução. 

Art. 3º Enquanto não forem baixados os atos 
complementares desta lei, as Faculdades de 
Farmácia e Odontologia da Universidade do Recife, 
referidas no art. 1º, serão administradas por um de 
seus professôres catedráticos, escolhidos em eleição 
realizada pela atual congregação. 

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

 
Discussão única cio Projeto de Lei da Câmara 

número 68, de 1958, que altera o Quadro da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco, e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno em virtude do Requerimento 
número 195, de 1958, do Sr. Nelson Firmo e outros 
Srs. Senadores, aprovado na sessão de 26 do mês 
em curso) dependendo de pareceres das 
Comissões: de Serviço Público Civil e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa parecer 

da Comissão de Serviço Público Civil, que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº178, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, número 68 de 1958, que 
altera o quadro da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 

O Projeto de Lei número 68, de 1958, é 
originário de mensagem, datada de 6 de outubro de 
1956, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 
de acôrdo com o inciso II do art. 97 da Constituição 
Federal. Consubstancia uma completa 
reestruturação do quadro da Secretaria daquela 
Côrte, por ela adotado em sessão plena, 
obedecendo aos mesmos princípios – segundo 
consta da mensagem ao Poder Legislativo – que 
levaram a Câmara dos Deputados a reestruturar os 
quadros das secretarias dos Tribunais do Distrito 
Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo. 

Em verdade, o projeto reproduz, talvez com 
pequenas alterações, os preceitos e as vantagens 
que têm sido consagrados em diversos outros 
diplomas legais da espécie. 

Na Câmara dos Deputados a douta Comissão 
de Constituição e Justiça, por proposta do Relator Sr. 
Oliveira Brito, apresentou substitutivo integral que 
restringia os têrmos da reestruturação, diminuindo as 
sensíveis vantagens e aumentos que o projeto 
apresenta. este substitutivo, entretan to, apesar de 
haver merecido a aprovação da douta Comissão de 
Serviço Público, foi repelido pela de Finanças, 
havendo o Plenário o rejeitado para aprovar o texto 
inicial. O argumento decisivo para esta deliberação 
deve ser encontrado no parecer do Deputado Barros 
Carvalho, relator da Comissão de Finanças, quanto 
ando afirma que a fórmula substitutiva deixaria o 
quadro da Secretaria do Tribunal Eleitoral de 
Pernambuco "em situação inferior e injustificável" 
diante dos Tribunais de vários Estados da, 
Federação". 

Em face do exposto, de haverem  
sido considerados constitucionais os dispositivos  
do projeto e, sobretudo, dos vários  
precedentes existentes, esta Comissão 
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não pode negar parecer favorável ao que  
se propõe. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 
– Prisco dos Santos, Presidente – Mem de Sá, 
Relator – Gilberto Marinho – Caiado de Castro – Ary 
Vianna – Nelson Firmo. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Novaes Filho, relator do  
projeto na Comissão de Finanças, para emitir 
parecer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
passo a ler o parecer da Comissão de Finanças. O 
projeto em exame, aprovado pela Câmara nos 
têrmos propostos pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Pernambuco, reestrutura o quadro e 
pessoal da Secretaria daquela Côrte, criado pela Lei 
número 486, de 14 de novembro de 1948 e 
modificado pela de número 1.975, de 4 de setembro 
de 1953. 

Justificando a providência, esclarece o ilustre 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco que o pequeno aumento verificado no 
número de funções visa a atender a melhoria dos 
serviços e se inspira nos mesmos princípios que 
levaram o Congresso a reestruturar os quadros dos 
Tribunais Eleitorais do Distrito Federal, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, 
constituindo, além disto, uma decorrência do que 
dispõe o art. 25 da Lei número 2.745, de 12 de 
março de 1956, que alterou os padrões de 
vencimentos e referências de salários dos servidores 
civis da União. 

Examinando o assunto, a Comissão de 
Finanças opina favoràvelmente ao projeto. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 68, DE 1958 

 
(Nº 2.022-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional de Pernambuco, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral de Pernambuco, criado pela Lei 
número 486, de 14 de novembro de 1948 e alterado 
pela de número 1.975, de 4 de setembro de 1953, 
fica substituído pelo que consta das tabelas que 
acompanham a presente lei. 

Art. 2º Os atuais funcionários da Secretaria, a 
que se refere esta lei, terão seus títulos apostilados 
pelo Presidente do Tribunal de acôrdo com a nova 
situação dos funcionários da citada tabela. 

Art. 3º Ficam criados os seguintes cargos de 
provimento efetivo: 2 Diretores de Serviço PJ-5, por 
funcionários da carreira classe "L"; 1 Motorista classe 
"J"; 2 Auxiliares de Portaria classe "G" e 3 Auxiliares 
de Portaria classe "F". 

§ 1º Serão providos êsses cargos: 
a) os Diretores de Serviço  

PJ-5, por funcionários da carteira 
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de Oficial Judiciário, do Quadro da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral; 

b) O Ajudante de Almoxarife classe "L", pelo 
extranumerário que exerce, atualmente, essas 
funções; 

c) os demais cargos, entre os funcionários da 
carreira de Auxiliar de Portaria, sendo preenchidas 
as vagas restantes, mediante concurso organizado 
pelo Tribunal. 

§ 2º As vagas decorrentes do aproveitamentos 
dos extranumerários, nos têrmos dêsse artigo, não 
poderão ser preenchidas. 

Art. 4º Os cargos de Diretor da Secretaria PJ-4 
e Auditor Fiscal PJ-5 passarão a ser classificados em 
PJ-3 e PJ-4, respectivamente. 

Art. 5º São transformados em cargos isolados 
de provimento efetivo, os atualmente em Comissão, 
de Diretor da Secretaria e Auditor Fiscal. 

Art. 6º Os atuais ocupantes das classes M – L 
– K – J – I e H, da carreira de Oficial Judiciário, cuja 
estrutura fica alterada de acôrdo com a tabela anexa, 
serão classificados nas classes O – N – M – L – K e 
J da mesma carreira, respectivamente. 

Art. 7º Passam a constituir a carreira de 
Auxiliar Judiciário, com escalonamento de "G" a "I", 
os atuais de Escriturário e Dactilógrafo, mediante a 
extinção destas. 

§ 1º Os escriturários e os dactilógrafos classe 
"G" ficam classificados na letra "I"; os escriturários e 
os dactilógrafos "F", na letra "H" e os escriturários 
"E", na letra "B". 

§ 2º Aos Auxiliares Judiciários cabem 
precisamente os serviços de dactilógrafo. 

Art. 8º Os ocupantes da classe final  
da carreira de Auxiliar Judiciário terão  
acesso à classe inicial de Oficial Judiciário me- 
 

diante a prestação de concurso de segunda 
entrância, organizado pelo Tribunal. 

§ 1º Fica ressalvado o direito de acesso dos 
antigos ocupantes da carreira de Escriturário, na 
forma do art. 5º da Lei 486, de 14 de novembro de 
1948. 

§ 2º Enquanto perdurar a situação prevista no 
parágrafo anterior, sôbre a existência de antigos 
escriturários, as vagas da classe inicial da carreira de 
Oficial Judiciário serão providas: metade pelo que 
estabelece o § 1º dêste artigo e metade pela forma 
prevista no próprio artigo, quanto aos antigos 
dactilógrafos. 

Art. 9º As carreiras de Contínuo e Servente 
passam a constituir a de escalonamento de "F" a "I", 
respeitados os direitos adquiridos pelos atuais 
ocupantes. 

§ 1º Ficam classificados nas classes "I", "H", 
"G" e "F" da carreira de Auxiliar de Portaria, 
respectivamente, os atuais ocupantes das classes 
"G" e "F" de Contínuo e "E" e "D", de Servente. 

Art. 10. Os atuais cargos isolados de 
provimento efetivo, passam a ter a seguinte 
classificação: "Arquivista, Almoxarife e Porteiro, da 
classe "M" e Adjunto de Porteiro, classe "L". 

Art. 11. As atuais funções gratificadas de 
Secretário do Presidente e Secretário do Procurador 
Regional ficam classificados no símbolo FG-3, 
passando as Chefias da Secção para o símbolo FG-4. 

Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito especial necessário para atender às 
despesas decorrentes desta lei, no corrente 
exercício. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 
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TABELA DE QUE TRATA O ARTIGO 1º DESTA LEI 
Cargos isolados de provimento efetivo 

Número 
de 

Cargos 
CARREIRA OU CARGO 

Símbolo, 
Padrão ou 

Classe 
1 Diretor de Secretaria............................................................................................................ PJ-3 
1 Auditor Fiscal....................................................................................................................... PJ-4 
2 Diretores de Serviço.............................................................................................................. PJ-5 
1 Arquivista.............................................................................................................................. M 
1 Almoxarife............................................................................................................................ M 
1 Porteiro................................................................................................................................. M 
1 Ajudante de Porteiro............................................................................................................. L 
1 Ajudante de Almoxarife......................................................................................................... L 
1 Motorista............................................................................................................................... J 

 
CARGOS DE CARREIRA 

 
Número 

de 
Cargos 

CARREIRA OU CARGO 
Símbolo, 

Padrão ou 
Classe 

1 Oficial Judiciário................................................................................................................... O 
2 Oficiais Judiciários................................................................................................................. N 
2 Oficiais Judiciários................................................................................................................ M 
3 Oficiais Judiciários................................................................................................................ L 
4 Oficiais Judiciários................................................................................................................ K 
5 Oficiais Judiciários................................................................................................................ J 
5 Auxiliares Judiciários............................................................................................................ I 
7 Auxiliares Judiciários............................................................................................................ H 
4 Auxiliares Judiciários............................................................................................................ G 
2 Auxiliares de Portaria............................................................................................................ I 
2 Auxiliares de Portaria............................................................................................................ H 
4 Auxiliares de Portaria............................................................................................................ G 
6 Auxiliares de Portaria............................................................................................................ F 

 
Funções Gratificadas 

 
Número 

de 
Cargos 

CARREIRA OU CARGO 
Símbolo, 

Padrão ou 
Classe 

4 Chefes de Seção.................................................................................................................. FG-4 
1 Secretário do Presidente...................................................................................................... FG-3 
1 Secretário do Procurador...................................................................................................... FG-3 
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Discussão única do Requerimento nº 197, de 
1958, do Senhor Senador Nelson Firmo, solicitando 
a transcrição nos Anais de artigo editorial publicado 
na imprensa da capital da República sôbre a Política 
externa do Brasil. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

requerimento. (Pausa). 
Não havendo quem queira fazer uso da 

palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Será feita oportunamente a transcrição solicitada. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo 

número 18, de 1957, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o ato do Tribunal de Contas, 
denegatório de registro ao têrmo de contrato celebrado 
entre a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia e a Ordem dos Servos de 
Maria, Província do Brasil, para prosseguimento das 
obras da construção do Instituto da Divina Providência, 
em Xapuri, no Território do Acre, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob números 148 e 149, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foi enviada à Mesa 

emenda, que vai ser lida. 
É lida e apoiada a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Art. 1º Onde se diz "É aprovado  

o Ato do Tribunal de Contas 
 

de 24 de fevereiro de 1956, de negatório de registro 
ao...", diga-se: 

"O Tribunal de Contas registrará a... 
 

Justificação 
 

O Congresso Nacional, atendendo à finalidade 
do contrato, pode, como tem feito inúmeras vêzes, 
dar-lhe validade, mandando efetuar o registro,  
tendo em vista que o vício apontado pelo Tribunal – 
cujo zêlo, aliás, merece o maior respeito – é 
irrelevante. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1958. – 
Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. 

O SR. FERNANDES TÁVORA (pela ordem): 
– Sr. Presidente, pergunto a V. Exa. se a emenda é 
substitutiva. 

O SR. PRESIDENTE: – É modificativa, nobre 
Senador, conforme passo a lêr: 

Art. 1º Onde se diz – é aprovado o ato do 
Tribunal de Contas de 24 de fevereiro de 1956 
denegatório dos registros ao... – diga-se "o Tribunal 
de Contas registrará"... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Obrigado  
a V. Exa., Sr. Presidente. É o que eu  
pensava: aprovada a emenda, estará repudiado o 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão projeto 
e emenda. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto volta às Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças para opinarem sôbre as 
emendas. 
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 127, de 1957, que dispõe sôbre a entrega das 
cotas rodoviárias destinadas aos Municípios dos 
Estados, na parte referente à tributação de 
lubrificantes e combustíveis líquidos, de acôrdo com 
a Lei nº 302, de 3 de julho de 1948, tendo  
Pareceres, sob ns. 1.157 e 1.158, de 1957 e 136, de 
1958, das Comissões de Economia, favorável,  
ao projeto, oferecendo Emenda (número 1-C); de 
Finanças, favorável ao projeto e à Emenda nº 1-C da 
Comissão de Economia; e de Constituição e  
Justiça, favorável ao projeto e à emenda da 
Comissão de Economia, e apresentando nova 
Emenda (de nº 2-C). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda (Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação as Emendas ns. 1-C e 2-C. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

emendas, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
I – Ao artigo 1º, suprima-se, após a palavra 

"Municípios", a expressão – "dos Estados"; 
II – Ao art. 3º, onde se diz: "pelo Estado" e "... 

enviada ao Estado", diga-se: 
...pelo Estado ou Território e ... enviada ao 

Estado ou Território. 

EMENDA Nº 2-C 
 

Ao art. 2º 
Substitua-se o art. 2º pelo seguinte: 
Art. 2º Na aplicação dessas cotas o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
prestará assistência e concurso técnicos aos 
Municípios". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 127, DE 1957 

 
(Nº 4.246-B-1954, na Câmara dos Deputados). 

 
Dispõe sôbre a entrega das cotas rodoviárias 

destinadas dos Municípios dos Estados, na parte 
referente à tributação lubrificantes e combustáveis 
líquidos, de acôrdo com a Lei número 302, de 13 de 
julho de 1948. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º As cotas atribuídas aos Municípios dos 

Estados, correspondentes aos 12% (doze por cento) 
previstos na Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, que 
regula a execução do § 2º do art. 15 da Constituição 
Federal, na parte referente à tributação de lubrificantes 
e combustíveis líquidos, serão entregues às Prefeituras 
Municipais pelo Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, por intermédio das Coletorias Federais, 
agências do Banco do Brasil ou quaisquer outros meios 
locais mais próximos. 
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Art. 2º A aplicação dessas cotas será feita pelo 
órgão rodoviário municipal criado nos moldes fixados 
pelo Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. 

Art. 3º O Município que, à data da  
publicação desta lei, estiver com as suas cotas 
retidas pelo Estado, poderá reclamá-las do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
que, depois de verificar a procedência da 
reclamação, as entregará descontando o  
seu valor da próxima remessa a ser enviada ao 
Estado. 

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

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

número 49, de 1958, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura o 
crédito especial de Cr$ 1.500.000,00, destinado a 
auxiliar o Instituto Histórico de Minas Gerais no 
desenvolvimento de suas atividades, instalação da 
sede, aquisição de mobiliário e livros e 
comemorações do cinqüentenário de sua fundação, 
tendo Parecer Favorável, sob nº 145 de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a  

mesa emendas que vão ser lidas pelo Sr. 1º 
Secretário. 

São lidas e aprovadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se: 
Artigo – Fica o Poder Executivo igualmente 

autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 
destinado a auxiliar obras, instalações e aquisições 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Justificação 
 

O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe é 
uma das entidades mais tradicionais do País no 
campo da pesquisa histórica e no estudo das 
questões geográficas. 

Suas atividades culturais o recomendam à 
admiração e ao respeito dos especialistas, tratando-
se, pois, de instituição das mais serias, não obstante 
sejam poucos os recursos de que vem dispondo, 
sustentando-se, praticamente, à custa da abnegação 
de um grupo de seus associados. 

O auxílio proposto pela emenda é, assim, uma 
pequena e substancial ajuda federal ao Instituto. 

Com êle, o Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe cuidará de restaurar o edifício onde se acha 
instalado, substituindo-lhe, inclusive, o telhado. 

Por outro lado, concluirá as obras de 
ampliação do salão principal, preparará sala especial 
para a coleção de numismática e obras de arte que 
lhe foram doadas, adquirindo também, estantes para 
a adequada arrumação de muitos de seus livros. 

Parece-nos, pois, que a emenda merece o 
apoio do Senado, apoio êste que, em nome de 
Sergipe, esperamos neste instante. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1958. 
– Jorge Maynard. 
 

EMENDA Nº 2 
 

Acrescente-se: Cr$ 1.500.000,00. 
Para o Instituto Histórico e Geográfico do 

Pará, a fim de auxiliar suas atividades, instalações e 
aquisições. 
 

Justificação 
 

Trata-se de um Instituto de grande  
tradição. O auxílio é destinado na instalação  
de sua sede, aquisição de mobiliário  
e livros, publicação de revista, intensifica- 
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ção de intercâmbio cultural com os congêneres do 
País e do estrangeiro. 

Sala das Sessões, em 28 de maio de 1958. – 
Prisco Santos. – Lameira Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem queira usar da palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

O projeto volta à Comissão de Finanças, a fim 
de que se pronuncie sôbre as emendas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 158, de 1957, que concede a pensão especial de 
Cr$ 5.000,00 mensais a Adelina Dutra, filha do Dr. 
Antônio Dutra Nicácio, constituinte de 1891, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 162 e 163 de 1958, 
das Comissões de Constituição e Justiça e 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). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 158, de 1957 

 
(Nº 2.363-B-1957 na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 

5.000,00 mensais a Adelina Dutra, filha  
do Dr. Antônio Dutra Nicácio, constituinte de 
1891. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$ 

5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a Adelina Dutra, 
filha do Dr. Antônio Dutra Nicácio, constituinte de 1891. 

Art. 2º O pagamento da pensão de que trata 
esta lei, correrá à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante do avulso da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito. (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, vou encerrar a sessão, designando para a 
de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 1958 que considera estáveis 
os servidores extranumerários e interinos que 
tomaram parte ativa no último conflito mundial e dá 
outras providências, tendo pareceres das Comissões: 
de Constituição e Justiça, sob número 151, de 1958 
pela constitucionalidade, salvo as expressões: "... e 
Sociedades de economia mista"; de Serviço Público 
Civil, sob nº 31, de 1958, favorável e de Finanças, sob 
nº 32, de 1958, favorável. 

2 – Discussão única do 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 Pareceres 
da Comissão de Constituição e Justiça, sob nº  
1.381, de 1953, favorável ao Projeto e às Emendas 
ns. 1 e 4, e declarando escapar à sua competência  
a matéria das demais emendas; da Comissão de 
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Legislação Social, sob nº 1.382, de 1953 favorável 
ao projeto, salvo quanto ao art. 800, ao parágrafo 
único do artigo 834, ao § 2º do art. 850, favorável às 
Emendas ns. 1, 8, 9; contrário às de ns. 2, 3, 5, 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 14, oferecendo as Emendas ns. 15-C, 
16-C, 17-C e 18-C e propondo Subemenda à de nº 4; 
da Comissão de Finanças, declarando escapar à sua 
competência a matéria do projeto e das emendas 
(Parecer nº 1.383, de 1953); da Comissão de 
Economia (sob nº 645 de 1957), favorável ao projeto 
e às Emendas ns. 1, 11, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C; 
contrário às de números 2, 3, 10, 13 e 14; e 
declarando escapar à sua competência a matéria 
das demais emendas. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 278 de 1955, que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.500,00 mensais, como auxílio 
educacional ao menor Luiz Carlos Magalhães, filho 
de criação de Raul de Campos Gay, tendo Pareceres 
Contrários, sob ns. 89 e 90, de 1958 das Comissões: 
de Constituição e Justiça; e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 241, de 1956, que cria agências postais 
nas Vilas de Poções (Montalvânia), Município de 
Manga e Caçaratiba, Município de Turmalina, no 
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências 
tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 850, 851; de 
1957, e 158 de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei na 
Câmara nº 231, de 1957, que acrescenta  
parágrafo ao art. 682 do Decreto-lei nº 5.452, 
 

de 1 de maio de 1943 Consolidação das Leis do 
Trabalho (Dispõe sôbre a substituição de Juízes 
representantes classistas dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, nas faltas ou impedimentos dos titulares 
efetivos e respectivos suplentes), tendo Pareceres 
Favoráveis) sob ns. 96 a 98 de 1958 das Comissões: 
de Constituição e Justiça; de Legislação Social; e de 
Finanças. 

6 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 249, de 1957, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir à Comissão do Vale do São 
Francisco o crédito especial de Cr$ 5.000.000 00 
para construção de uma ponte sôbre o Rio das 
Velhas na cidade de Jequitibá Estado de Minas 
Gerais, tendo Pareceres (ns. 1.264 de 1957 e 164, 
de 1958): da Comissão de Finanças, favorável ao 
projeto e contrário à emenda de Plenário. 

7 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 251, de 1957, que modifica o parágrafo 
único, do art. 509 do Código de Processo Civil, tendo 
Parecer Favorável sob nº 160, de 1958 da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

8 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 257 de 1956, que determina a aplicação 
dos arts. 32 e seguintes do Decreto-lei nº 9.760, de 5 
de setembro de 1946, nas ações promovidas em 
juízo pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
municípios para discriminarem ou demarcarem as 
terras públicas de seu patrimônio tendo Pareceres 
(ns. 451 de 1957 e 159, de 1958): da Comissão de 
Constituição e Justiça – 1º parecer, favorável; 2º 
parecer reconsiderando o seu pronunciamento 
anterior para opinar pela rejeição. 
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9 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 260, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Ernestina 
Peressoni, viúva de Tomaz Peressoni, tendo 
Pareceres Favoráveis sob números 126 e 127, 
 

de 1958, das Comissões: de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 5  

minutos. 
 



49ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATIVA, EM 29 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lineu Prestes. 
Coimbra Bueno. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. (40). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagens 
 

Do Sr. Presidente da República, ns. 71 e 72, 
acusando e agradecendo o recebimento das de ns. 
31 e 32, desta Casa do Congresso. 
 

Aviso 
 

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio nº 2.253, nos seguintes têrmos: 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Rio de Janeiro, D. F., em 26 de maio de 1958. 

 
Nº 145.055-58-GM-2.253 

 
Solicita prorrogação de prazo. 
Sr. Secretário. 
1. Em referência ao Oficio nº 182, de 7 do 

corrente mês, tenho a honra de solicitar a Vossa 
Excelência maior prazo a fim de per- 
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mitir ao Instituto de Aposentado-ria e Pensões dos 
Industriários prestar as informações solicitadas no 
Requerimento nº 131, de 1958, do Sr. Senador Lineu 
Prestes. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima e 
distinta consideração. – Parsifal Barroso. 

 

Dê-se conhecimento ao requerente. 
 

Ofício 
 

Da Câmara dos Deputados, nº 611, 
encaminhando autógrafos do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 94, de 1958 
 

(Nº 3.285-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Fixa vencimentos de Juízes e Membros do Ministério Público, e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os vencimentos mensais dos Ministros do Superior Tribunal Federal são fixados em Cr$ 

60.000,00; os dos Ministros do Tribunal de Recursos e do Tribunal de Contas da União, em Cr$ 51.000,00. 
Art. 2º Os vencimentos mensais dos Juízes da Justiça Militar passam a ser os seguintes: 

 
 Cr$ 
1) Ministros do Superior Tribunal Militar........................................................................................... 51.000,00 
2) Auditor-Corregedor....................................................................................................................... 42.000.00 
3) Auditor de 2ª entrância................................................................................................................. 38.000.00 
4) Auditor de 1ª entrância................................................................................................................. 32.000,00 
 

Art. 3º Os vencimentos mensais dos Juízes da Justiça do Trabalho, ressalvados os direitos dos atuais 
ocupantes do cargo de Juiz-Presidente das Juntas de Conciliação e Julgamento de Niterói e Vitória, passam 
a ser os seguintes: 

 
 Cr$ 

I   – Ministros do Tribunal Superior do Trabalho......................................................................... 51.000.00 
II   – Juízes dos Tribunais Regionais de 1ª categoria................................................................... 48.000,00 

III   – Juízes dos Tribunais Regionais de 2ª categoria .................................................................. 40.000,00 
IV  – Juízes-Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento localizadas nas sedes dos 

Tribunais Regionais de 1ª categoria......................................................................................... 
 

38.000,00 
V  – Juízes-Presidentes das Juntas de Conciliação e Julgamento não incluídas no item 

anterior..................................................................................................................................... 33.000,00 
VI  – Juízes-Presidentes Substitutos............................................................................................ 32.000,00 

 
Parágrafo único. Os vogais das Juntas de Conciliação e Julgamento receberão, por sessão a que 

comparecerem, 1/30 (um trinta avos) dos vencimentos fixos dos Juízes-Presidentes das respectivas Juntas, 
até o máximo de 20 (vinte) sessões mensais. 
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Art 4º Os vencimentos mensais dos Juízes da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios passam a 
seguintes : 
 

 Cr$ 
I  – Desembargadores.................................................................................................................. 48.000,00 

II  – Juiz de Direito......................................................................................................................... 38.000,00 
III  – Juiz Substituto e Juiz do Registro Civil................................................................................... 32.000,00 

 
Art. 5º Os  vencimentos fixos dos membros do Ministério Público Federal passam a ser os seguintes: 
 

 Cr$ 
I  – Procurador-Geral da República............................................................................................. 60.000,00 

II  – Subprocurador-Geral da República....................................................................................... 51.000,00 
III  – Procurador da República de 1ª categoria.............................................................................. 36.000,00 
IV  – Procurador da República de 2ª Categoria............................................................................. 30.000,00 
V    – Procurador da República de 3ª Categoria............................................................................. 25.000,00 

 
Parágrafo único. Em nenhum caso, a soma das partes fixa e variável de remuneração dos 

Procuradores da República poderá exceder a 95% (noventa e cinco por cento) dos vencimentos do cargo 
em comissão de Procurador Geral da República. 

Art. 6º Os vencimentos mensais dos Assistentes do Procurador-Geral da República são fixados em 
Cr$ 22.000,00. 

Parágrafo único.Os Assistentes de Procurador-Geral da República quando, além de suas atribuições 
normais, auxiliarem a arrecadação judicial da dívida ativa da União, perceberão ainda 50% (cinqüenta por 
cento) do próprio vencimento  fixado nesta lei. 

Art. 7º Os vencimentos mensais dos membros do Ministério  Público e os dos Advogados de Ofício 
junto à Justiça Militar passam a ser os seguintes: 

 
 Cr$ 

I  – Procurador-Geral................................................................................................................... 51.000,00 
II  – Subprocurador-Geral............................................................................................................. 38.000;00 
III  – Promotor de 1ª Categoria...................................................................................................... 36.000,00 
IV  – Promotor de 2ª Categoria...................................................................................................... 30.000,00 
V  – Promotor de 3ª  Categoria...................................................................................................... 25.000,00 
VI  – Advogado de Ofício de 2ª entrância...................................................................................... 22.000,00 

VII  – Advogado de Ofício de 1ª entrância...................................................................................... 18.000,00 
  

 
Art 8º Os vencimentos mensais dos Membros do Ministério Público junto à Justiça do Trabalho 

passam ser os seguintes: 
 
 Cr$ 

I   – Procurador-Geral.................................................................................................................... 51.000,00 
II   – Procurador do Trabalho......................................................................................................... 40.000,00 
III   – Procurador Regional do Trabalho:  

 a) junto aos Tribunais de 1ª Categoria................................................................................... 36.000,00 
 b) junto aos Tribunais de 2ª Categoria................................................................................... 30.000,00 

IV  – Procurador Adjunto:  
 a) junto aos Tribunais de 1ª Categoria................................................................................... 27.000,00 
 b) junto aos Tribunais de 2a Categoria.................................................................................. 23.000,00 
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Art 9º Os vencimentos mensais dos Ministério Público junto à Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios passam a ser os seguintes: 

 
 Cr$ 

I  – Procurador-Geral..................................................................................................................... 48.000,00 
II  – Curador.................................................................................................................................... 36.000,00 
III   – Promotor Público...................................................................................................................... 32.000,00 
IV  – Promotor Substituto................................................................................................................. 27.000,00 
V  – Defensor Público...................................................................................................................... 22.000,00 

 
Art. 10 – O Auditor, o Promotor Público e os Advogados de Ofício da Justiça Militar, junto à Auditoria 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal passam a ter os seguintes vencimentos 
mensais: 

 
 Cr$ 

I  – Auditor...................................................................................................................................... 36.000,00 
II  – Promotor.................................................................................................................................. 30.000 00 

III  – Advogado de Ofício.................................................................................................................. 20.000,00 
 
Art. 1º Os vencimentos mensais do Procurador, dos Adjuntos do Procurador, em número de três, e 

dos Auditores junto ao Tribunal de Contas da União passam a ser de Cr$ 51.000,00, os do primeiro, e de 
Cr$ 38.000,00 os dos mais. 

Art. 12. O acréscimo de vencimentos, devido aos Membros do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, por fôrça do disposto no art. 2º da Lei nº 21, de 15 de fevereiro de 1947, no art. 13, § 2º, da Lei nº 
116, de 15 de outubro de 1947, e no art. 82 da Lei nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951, passa a ser o 
seguinte, vedada a percepção de qualquer outra porcentagem ou gratificação por tempo de serviço: 

I – de 20% (vinte por cento), quando contarem mais de 8 (oito) anos na função, ou mais de 15 
(quinze) no serviço público; 

II – de 25% (vinte e cinco por cento), quando contarem mais de 10 (dez) anos na função ou mais de 
20 (vinte) no serviço público; 

III – de 30% (trinta por cento), quando contarem mais de 15 (quinze) anos na função ou mais de 25 
(vinte e cinco) no serviço público; 

IV – de 35% (trinta e cinco por cento), quando contarem mais de 20 (vinte) anos na função ou mais de 
30 (trinta) no serviço público; 

V – de 40% (quarenta por cento), quando contarem mais de 25 (vinte e cinco) anos na função ou 
mais de 35 (trinta e cinco) anos no serviço público. 

Art. 13. É assegurado aos Membros da Magistratura e do Ministério Público o direito à percepção do 
salário-família na base prevista pela Lei nº 2.745, de 12 de março de 1956. 

Art. 14. Os vencimentos mensais dos Membros do Serviço Jurídico da União passam a ser os 
seguintes : 

 
 Cr$ 

I  – Consultor-Geral da República.................................................................................................. 51.000,00 
II  – Consultor Jurídico.................................................................................................................... 30.000,00 
III  – Assistente Jurídico, Assessor Jurídico e Procurador do Ministério da Fazenda (Lei nº 

2.193, de 9 de março de 1954 e Decreto nº 36.291, de 5 de outubro de 1954).......................... 25.000,00 
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 Cr$ 
IV –  Assessor de Direito Aeronáutico e Auditor da Fazenda Nacional, lotado na Caixa de 

Amortização................................................................................................................... 22.000,00 
 

Art. 15. Os Presidentes dos Tribunais e os representantes do Ministério Público, a seguir 
enumerados, perceberão mensalmente, a título de representação e a partir da publicação desta lei, as 
seguintes gratificações: 
 

 Cr$ 
I –   Presidente do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República............... 10.000,00 
II –    Presidente do Tribunal Federal de Recursos e Subprocurador-Geral da República;      

Presidente do Superior Tribunal Militar e Procurador-Geral da Justiça Militar; 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; Procurador-Geral da Justiça do 
Trabalho; Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Procurador-Geral da 
mesma Justiça; e Presidente do Tribunal de Contas e respectivo procurador.......... 6.000,00 

III –     Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho de 1ª Categoria.............................. 5.000,00 
IV –   Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho de 2ª Categoria.............................. 3.000,00 

 
Parágrafo único. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor da Justiça do Distrito 

Federal, bem assim os Presidentes do 1º e 2º Tribunais do Júri da mesma Justiça terão, a título de 
representação, a gratificação mensal de Cr$ 5.000,00, os dois primeiros, e de Cruzeiros 2.000,00, os 
últimos. 

Art. 16. A gratificação dos membros dos órgãos do serviço eleitoral a que se refere o art. 193, alíneas 
a, b, c e d do Código Eleitoral, será paga na seguinte base : 

a) aos Juízes do Tribunal Superior Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por sessão; 
b) aos Juízes dos Tribunais Regionais Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) por sessão; 
c) ao Procurador-Geral Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros) por sessão do Tribunal Superior; 
d) aos Procuradores Regionais Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) por sessão do Tribunal Regional 

perante o qual oficiem. 
Art. 17. A gratificação de representação do Presidente do Tribunal Superior e dos Presidentes dos 

Tribunais Regionais Eleitorais (Código Eleitoral, art. 193, § 1 º  e Lei nº 1.814, de 14 de fevereiro de 1953, 
artigo 6º), será, respectivamente, de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros) e Cruzeiros 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) mensais. 

Art. 18. O cargo do Subprocurador-Geral da República passa a ser isolado de provimento em 
comissão, mantida a situação pessoal do atual ocupante. 

§ 1º O Subprocurador-Geral da República será substituído, nos casos de férias ou impedimentos até 
trinta dias, pelo Procurador da República que fôr designado pelo Procurador-Geral da República e, nos dê 
maior duração, mediante livre nomeação pelo Presidente da República. 
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§ 2º O Procurador-Geral da República poderá designar Procuradores da República, ou Assistentes do 
Procurador-Geral para terem exercício junto à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria-Geral 
Eleitoral e à Subprocuradoria-Geral da República. 

§ 3º Os pareceres emitidos em virtude da designação prevista no parágrafo anterior só produzirão 
efeitos quando aprovados pelo Procurador-Geral da República, ou pelo Subprocurador-Geral da República, 
conforme o caso. 

Art. 19. A gratificação adicional por tempo de serviço prevista no art. 146 da Lei. Nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, não é devida aos Juízes, aos Membros do Ministério Público e aos mais servidores 
públicos referidos nesta lei, desde que já. percebam acréscimos de vencimentos em virtude de leis 
específicas. 

Art. 20. Os vencimentos fixados nesta lei e os acréscimos a que se refere o seu art. 12 vigorarão a 
partir de 1 de janeiro de 1957, deduzidas, imediatamente, quaisquer vantagens auferidas, desde então, com 
base no art. 146 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 21. Os proventos dos Juízes e mais servidores públicos referidos nesta lei, que se encontram em 
inatividade, serão reajustados; a partir de 1 de janeiro de 1957, de acôrdo com os vencimentos ora 
estabelecidos. 

Art. 22. O disposto na Lei nº 2.123, de 1 de dezembro de 1953, aplica-se igualmente às autarquias 
federais criadas a partir de sua vigência. 

Art. 23. É assegurada aos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais a gratificação mensal de 
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) . 

Art. 24. O concurso para provimento do cargo de Juiz do Trabalho Substituto e Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta, será válido por quatro anos, salvo se a lista dos habilitados ficar, nesse período, 
reduzida a menos de três nomes. 

Parágrafo único. O prazo de validade do último concurso para Juiz do Trabalho, realizado no Distrito 
Federal, fica prorrogado pelo período que falta para completar o prazo previsto neste artigo, devendo os 
candidatos nêle aprovados ser aproveitados nas vagas que ocorrerem durante o mesmo período, 
observado o disposto no § 3º do art. 654, do Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. 

Art. 25. Serão considerados aprovados, para o efeito de aproveitamento nas vagas existentes e nas 
que vierem a ocorrer no prazo de sua validade, os candidatos considerados habilitados no último concurso 
para Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal, que não tenham tido, em uma das provas a que se 
submeteram, notas cuja soma seja inferior a 6 (seis) e hajam obtido no conjunto de provas notas cuja média 
global seja igual ou superior a 3 (três). 

Art. 26. Para atender às despesas da União, decorrentes da execução dá presente lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir o crédito especial até Cr$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de cruzeiros). 

Art. 27. Ficam revogados a Lei nº 2.588, de 8 de dezembro de 1955,o art. 13 da Lei nº116, de 15 de 
outubro de 1947, e quaisquer outras disposições em contrário. 

Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Câmara dos Deputados, em 28 de maio de 1958. 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças. 
 



– 896 – 
 

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

Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 
Lourival Fontes. 

É lido o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
Nº 204, de 1958 

 
Nos têrmos do Regimento Interno, requeremos 

a inserção nos Anais de um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Dr. Pedro Diniz Gonçalves, 
Secretário da Fazenda do Govêrno de Sergipe e ex-
Deputado Federal, bem como o envio de 
condolências à família enlutada. 

Sala das Sessões, em 29 de maio de 1958. – 
Lourival Fontes. – Filinto Müller. – Mourão Vieira. – 
Neves da Rocha. – Jorge Maynard. – Júlio Leite. – 
Argemiro de Figueiredo. – Públio de Mello. – Novaes 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está 
devidamente apoiado e independe de discussão. 

Em votação. 
O SR. LOURIVAL FONTES (para 

encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, acaba 
de falecer em Sergipe, o Sr. Pedro Diniz Gonçalves, 
Secretário de Finanças do Estado, ex-suplente de 
Deputado Federal, que exerceu o mandato, e um dos 
agricultores mais conceituados da minha terra. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte ? 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Pois não. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: –  

Em nome da Bancada Udenista nesta Casa,  
associo-me ao pesar que Vossa Excelência 
manifesta pelo desaparecimento do ilustre  
brasileiro, nosso correligionário, Sr. Pedro Di-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

niz Gonçalves. Por informação de companheiros, sei 
o que foi a ajuda do eminente sergipano à honesta e 
profícua administração do Governador Leandro 
Maciel. Justo é, portanto, o sentimento da terra 
sergipana e de seu Govêrno, ao qual a U.D.N. se 
associa pela minha palavra. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Agradeço a 
manifestação de Vossa Excelência por si e pelo 
Partido que representa nesta Casa. 

Na verdade, Sr. Presidente, é uma perda 
lastimável, pois se tratava de homem ativo, capaz, 
trabalhador, altamente inteligente e que dirigiu as 
finanças de Sergipe com desvêlo e honestidade, 
qualidades que lhe eram peculiares. 

Em nome da Bancada do meu Estado no 
Senado, e, agora, em nome, também, da União 
Democrática Nacional na palavra de seu ilustre. 
representante... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Ouço o aparte 
de Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – À homenagem 
que V. Exa. está prestando ao ilustre Sr. Pedro  
Diniz Gonçalves, peço incorporar a Maioria desta 
Casa. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Agradeço  
ao nobre Líder do Partido Social Democrático  
e da Maioria a delegação que me acaba de  
conferir. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Com  
prazer. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Associo-me, em 
meu nome e no do Partido Trabalhista Brasileiro, às 
homenagens de pesar prestadas à memória de  
Pedro Diniz Gonçalves, sergipano ilustre, suplente do  
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saudoso Senador Walter Franco, que atuou sempre 
com grande brilho em todos os cargos que 
desempenhou. 

O SR. JORGE MAYNARD: – Permite o nobre 
orador um aparte ? 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Pois não. 
O SR. JORGE MAYNARD: – Vossa 

Excelência fala em nome da Bancada sergipana. 
Permita associar o Partido Social Progressista, o 
qual tenho a honra de representar nesta Casa, às 
homenagens do Senado pelo falecimento do nosso 
grande coestaduano Pedro Diniz Gonçalves. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite o ilustre 
orador um aparte ? 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Ouço Vossa 
Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – A Bancada do 
Partido Libertador associa-se às justas homenagens 
prestadas ao ilustre homem público desaparecido no 
Estado de Sergipe. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Sr. Presidente, 
já agora são unânimes as manifestações do  
Senado, reverenciando a memória de Pedro Diniz 
Gonçalves. 

Nós, sergipanos, guardaremos a lembrança  
do seu esfôrço e do seu trabalho. Foi uma  
perda profunda nesta hora de crise e dificuldades  
por que passa o nosso pequeno Estado. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens  

de pesar prestadas, por todo o Senado,  
ao Sr. Pedro Diniz Gonçalves. Em cumprimento  
à determinação do Plenário, fará lançar  
 

em Ata voto de pesar pelo seu falecimento e enviará 
telegrama de condolências à Família enlutada. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

primeiro orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 

Oliveira, segundo orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. também não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

terceiro orador inscrito.  
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, o "Correio da Manhã" de ontem publicou 
os fac-similes das informações prestadas ao 
Supremo Tribunal Federal pelo Sr. Presidente da 
República e pelo Sr. Ministro da Fazenda, no 
mandado de segurança impetrado pelo Govêrno do 
Estado do Rio Grande do Sul, em tôrno da conhecida 
e comentada importação de máquinas rodoviárias. 

As informações de S. Exa. são 
verdadeiramente impressionantes. O Sr. Juscelino 
Kubitschek limita-se a enviar as informações 
prestadas pelo Ministério da Fazenda, e, assim 
procedendo, as encampa e endossa. O Sr. Ministro 
da Fazenda, de sua vez, transmite ao Supremo 
Tribunal Federal as informações apresentadas pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que, diz S. 
Exa., "elucidam suficientemente a matéria". 

Por essa forma, o Ministro da Fazenda abraça 
e endossa as informações da Secretaria-Geral da 
Fazenda Nacional. Nessas informações, que são 
esposadas, endossadas e subscritas também pelo 
Presidente da República, alega-se, quanto ao mérito 
do pedido do mandado de segurança impetrado pelo 
Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul, que o 
Govêrno Federal não poderá honrar o Certificado  
de Prioridade Cambial, expedido pela SUMOC, 
porque a situação cambial do Brasil não lhe per-  
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mite assumir os compromissos de câmbio que a 
importação solicitada pelo meu Estado determinaria. 

Sr. Presidente, no principal tópico dessa 
informação, diz o Govêrno ao Supremo Tribunal 
Federal que as circunstâncias econômicas vigentes 
por ocasião da expedição do Certificado de 
Prioridade Cambial pela SUMOC, em novembro de 
1957, e as verificadas no momento de cumprir-se o 
mesmo certificado, em fevereiro de 1958, sofreram 
profundas modificações. E acrescenta : 

"Todos sabem que o orçamento cambial é 
alimentado,sobretudo, pelos recursos decorrentes da 
exportação do café. 

Ninguém ignora que o volume de vendas do 
nosso produto básico, no início do ano, foi 
insuficiente para assegurar o mínimo de divisas de 
que precisamos para pagar, no mesmo período, 
nossos compromissos e importações. Enquanto em 
1956, bom ano, vendemos, de janeiro a abril 
5.623.374 sacas, e em 1957, ano médio, 4.829.063, 
não conseguimos, em igual período do corrente ano, 
passar de 3.670.000, o que representa uma 
diminuição de receita, entre 57 e 58, de 26%". ("Jornal 
do Commercio" de 11-5-58, 1º caderno, pág. 4). 

Essa queda de exportação acarretou os 
deficits cambiais de janeiro a março, que o saldo de 
abril já está longe de cobrir. 

Assinale-se que o esquema aprovado pelo 
Conselho da SUMOC em novembro de 1957 visava 
três operações, a serem iniciadas naquele ano,  
com a responsabilidade de US$ 180.000,00,  
ao passo que o plano postulado pelo Govêrno 
gaúcho e aceito pela Diretoria Executiva da 
SUMOC, previa apenas duas operações, que pe-  
 

sariam com o impacto de US$ 660.000,00 no 
primeiro ano que é agora o de 1958. Se fôra 
deslocado o início do escalonamento do ano de 1957 
para o de 1958, nesse figurariam apenas as 
responsabilidades de US$ 180.000,00". 

Adiante, Sr. Presidente, encontra-se a 
passagem da maior gravidade que se poderia 
imaginar, na informação presidencial : 

"Não se diga que o programa esquematizado 
prevê liquidações em 5 anos, quando a situação 
deverá melhorar. A temeridade da suposição deixa 
de encontrar apoio nas perspectivas mais próximas. 
No seu número de abril, a conceituada revista 
"Desenvolvimento e Conjuntura" ao estudar o 
problema cambial, demonstra que, da previsão do 
balanço de pagamentos do corrente ano, se 
evidencia que os pagamentos internacionais terão de 
vencer grandes dificuldades. E acrescenta : 

"O deficit potencial em moedas conversíveis 
dificilmente poderá ser coberto com as linhas de 
crédito normais do País, ou com as reservas 
internacionais, que já sofreram considerável 
desgaste, em 1957. Verifica-se, também, que é 
problemática a perspectiva de aumentar 
ponderàvelmente a receita nos próximos anos ou de 
reduzir o deficit crônico do item de serviços, isso não 
obstante o Brasil tende a enfrentar até 1961 
compromissos crescentes de resgate de 
empréstimos e correspondentes juros". 

Ainda quando se projete o esquema,  
por vários anos futuros, não é possível deixar de 
levar em conta a situação que se desenha 
presentemente. A prudência não se casa com a 
temeridade. 
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O próprio eminente Governador do Estado, em 
discurso proferido em 21-2-1958, mostrou bem 
conhecer o problema, quando proclamou :..." 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, a 
transação relativa à importação de máquinas 
rodoviárias, pelo Rio Grande do Sul, era de seis 
milhões de dólares, que, como consta dos próprios 
documentos oficiais que acabo de ler, seriam pagos 
em cinco prestações anuais de um milhão e 
duzentos mil dólares. 

O Govêrno Federal, pela palavra do 
Presidente da República e do Ministro da Fazenda, 
declara que seria temeridade a suposição de admitir 
que o Govêrno brasileiro pudesse cumprir êsse 
compromisso. Está escrito com tôdas as palavras: "A 
prudência não se casa com a temeridade". 

Em face dessa declaração, de duas, uma. Ou 
é mentira ou é verdade. Não é possível uma terceira 
hipótese. Se é mentira, se não é verdade o que se 
declara nas informações oficiais, temos, então, o 
Govêrno que se desmoraliza, desprestigiando o 
Supremo Tribunal Federal. Temos nesse caso, que o 
Poder Executivo mente em informações oficiais ao 
Supremo Tribunal Federal e não pode haver maior 
falta de cortesia, de honorabilidade, de correção de 
um Poder Público, do que falsear a verdade numa 
informação oficial ao Supremo Tribunal Federal. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo prazer ! 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não seria 

simplesmente falta de decôro do Poder Público, mas 
degradação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador um aparte ? 

 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Posso afirmar a 

V. Exa. que a informação encaminhada ao Supremo 
Tribunal Federal corresponde à verdade dos fatos; e 
não levará muito tempo para conhecermos o 
julgamento dêsse órgão supremo da Justiça, que vai 
examinar, inclusive, se a informação é ou não exata. 
O Govêrno da República está agindo, no caso, com 
a mais absoluta correção. 

O SR. MEM DE SÁ: – No caso das máquinas 
rodoviárias do Rio Grande do Sul ? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – No caso do 
mandado de segurança requerido ao Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pergunto se é no caso 
da importação de máquinas rodoviárias. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – No caso da 
importação de máquinas rodoviárias a SUMOC 
julgou necessários novos esclarecimentos de ordem 
administrativa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdão ! 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Por não 

concordar com isso é que foi encaminhado pelo 
Govêrno do Rio Grande do Sul ao Supremo Tribunal 
um mandado de segurança. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdão, V. Exa. parece 
que não acompanhou bem. A SUMOC, quando se 
reuniu em maio, declarou que nada mais havia que 
examinar, nada mais havia que decidir; que da parte 
dela o assunto estava completamente encerrado. 
Justamente em face dessa circunstância o Govêrno 
do Rio Grande do Sul impetrou mandado de 
segurança. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O qual pende de 
decisão do Supremo Tribunal Federal. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Estou justamente 
comentando as informações prestadas ao Supremo 
Tribunal Federal a respeito do mandado de 
segurança. O Govêrno declara que o Brasil não pode 
assumir o compromisso de pagar seis milhões de 
dólares em cinco prestações anuais. Declara que a 
temeridade da suposição, isto é – supor que o Govêrno 
possa pagar – a temeridade da suposição deixa de 
encontrar apoio nas perspectivas mais próximas. 

O Govêrno julga, portanto, temeridade supor 
que o Brasil possa pagar em cinco anos seis milhões 
de dólares. É o que comento e a respeito estabeleço 
o dilema que estava traçando: ou é mentira ou é 
verdade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita dizer que 
V. Exa. está se pegando a uma única frase num 
conjunto de informações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou analisando a 
frase, mas o mérito da informação. Não estou 
dizendo como o Supremo Tribunal Federal vai julgar. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 
está comentando uma frase no corpo de uma 
informação. 

O SR. MEM DE SÁ: – O todo da informação, 
se V. Exa. a ler, é nesse sentido. Pára justificar seu 
asserto, a informação recorre a excertos do "Jornal 
do Comercio" e à publicação da revista 
"Desenvolvimento e Conjuntura". 

Dizia eu, Sr. Presidente, ou é mentira ou é 
verdade. Se mentira, o Govêrno está faltando com o 
respeito ao Supremo Tribunal Federal; se verdade, 
então, Sr. Presidente e Senhores Senadores, o 
Govêrno vai muito mais longe que a Oposição, ao 
afirmar o descalabro de sua gestão; vai muito mais 
adiante quando expõe a situação a que S. Exa. levou 
o Brasil. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Situação que 
recebeu de outros Governos. 

 

O SR. MEM DE SÁ: – O Govêrno mesmo 
admite sua falência, faz a autópsia de sua gestão e 
escreve seu próprio epitáfio. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Lamento  
muito divergir de V. Exa. O Govêrno herdou 
situação econômico-financeìra calamitosa e tudo 
tem feito para corrigí-la. V. Exa., grande mestre, 
professor emérito de economia, e espírito 
esclarecido... 

O SR. MEM. DE SÁ: – Obrigado a Vossa 
Excelência.. 

O SR. FILINTO MÜLLLER: – ...não pode 
atribuir a um único Govêrno a responsabilidade de 
todos os males e erros que nos vêm de dezenas de 
anos de República. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a 
generosidade revestida de ironia... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado ! 
Sabe V. Exa. que as reverências que lhe faço são 
sinceras. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido. O 
velho hábito de atribuir a administrações passadas 
tôdas as culpas de descalabros presentes é a mais 
cômoda e singela fórmula que encontram os 
Governos para justificarem seus desacertos. 
Destarte, jamais um Govêrno terá culpa, porque 
sempre os anteriores terão sido os responsáveis pela 
situação em que se encontram. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Assumimos  
as responsabilidades de nossos erros; e, quando 
digo nós, incluo o Congresso, porque também  
somos culpados. O Govêrno não foge às 
responsabilidades. 

O SR. MEM DE SÁ: – No caso cambial,  
sim. Remeto a V. Exa., para comprová-lo, não  
as minhas afirmações, porque elas nada valem; 
mas o Relatório do Grupo de Estudos da Comissão 
de Economia da Câmara, publicado há pou-  
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co. Nêle se demonstram os erros do atual Govêrno e 
se definem as suas responsabilidades no tocante à 
crise cambial desencadeada – segundo exprime o 
Relatório – por falta de prudência, de mediana 
clarividência, de comezinha capacidade de 
administrar as receitas cambiais dos anos de 1956 e 
1957, de maneira que evitasse a extrema premência, 
a extrema penúria em que atualmente nos 
encontramos. O Govêrno em 1956 – diz o Deputado 
Daniel Faraco, eminente prócer do Partido Social 
Democrático – dispôs de largos recursos cambiais e 
o exercício encerrou-se com um saldo muito 
ponderável na Balança de Contas do Brasil. Em 
1957, porém, no afã de mostrar proezas, o Govêrno, 
imprevidentemente, sem querer ver que a crise do 
café se aproximava a passos largos, como todos 
anunciavam, para evidenciar conquistas fictícias, 
lançou descuidadamente as nossas reservas 
cambiais à licitação, ocasionando a falta de que hoje 
nos ressentimos. De quem a culpa? Do Govêrno 
atual, evidentemente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a Vossa 
Excelência que me conceda licença para um aparte, 
quando terminar seu raciocínio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ouvirei, agora, V. Exa., 
com prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É uma opinião 
respeitável a que Vossa Excelência acaba de citar, a 
do nobre Deputado Daniel Faraco. 

O SR. MEM DE SÁ: – E dos mais altos 
elementos do Grupo. É um órgão da Câmara dos 
Deputados 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É, contudo, 
uma opinião. Há pouco tive oportunidade de 
conversar com V. Exa, e, comentando a situação 
econômica, citei opiniões em sentido contrário. 
Ontem, ouvi a opinião de uma personalidade que 
 

reputo mestre em economia. Não citarei seu nome 
porque não fui autorizado; mas posso afirmar ser a 
expressão da verdade. Essa pessoa, que respeito 
como mestre, declarou que a política que o Govêrno 
vem mantendo no terreno econômico e cambial é 
absolutamente certa; e que o Govêrno está 
resistindo corajosamente ao impacto de uma trama 
internacional que visa a submeter o Brasil, mais uma 
vez, ao capital estrangeiro. Gostaria de citar o nome 
de quem me fêz essa afirmativa; mas declaro a V. 
Exa. que se trata de pessoa de respeitabilidade, 
grande conhecedor de assuntos de economia. Por 
isso digo: é uma opinião. As "proezas" do Govêrno – 
para adotar a expressão irônicamente empregada 
por V. Exa. – o povo brasileiro sabe muito bem que 
representam um esfôrço imenso, um esfôrço enorme 
para resolver os nossos problemas, a fim de que o 
Brasil trilhe o caminho do progresso. Peço desculpas 
a V. Exa. por interrompê-lo tão demoradamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega sempre 
me agrada e encanta com seus apartes porque 
oferece oportunidade ao Senado de ver como um 
bom cavaleiro monta mesmo o pior dos cavalos... 
(Riso). Está V. Exa. dando demonstração de 
verdadeiro contorcionismo mental, de malabarismo 
intelectual, tentando, com elegância de espírito, fazer 
o que o Sr. José Maria Alkmim não consegue, 
porque lhe falta a classe intelectual de Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato pela 
ironia de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – É a verdade. Nobre 
Senador Filinto Müller, se essa política econômica 
está certa como declara V. Exa., então é necessário 
urgentemente adotar uma política econômica errada 
(Riso) porque nunca vi política certa conduzir a 
desastre mais completo. 
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Viva o êrro nobre Líder Filinto Müller! 
Procuremos afanosamente o êrro e afastemos um 
homem tão acertado quanto o Ministro José Maria 
Alkmim. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O nobre colega 
vai permitir que o interrompa ainda uma vez para 
dizer que essa política está pràticamente no início. A 
afirmativa que fiz é que estamos travando uma luta a 
fim de que determinado setor do capitalismo 
internacional não impeça nosso desenvolvimento e 
conseqüentemente enfraqueça a situação do Brasil. 
Esta luta não termina em vinte e quatro horas ou em 
trinta dias. 

O SR. MEM DE SÁ: – É a nova fórmula que 
agora se descobre; não vai haver Ministro nem 
homem público no Brasil que não se defenda, daqui 
para o futuro, usando dessa grande e comodíssima 
fórmula nova "estar sofrendo pressão do capitalismo 
internacional; que as fôrças nacionalistas se devem 
manter contra as fôrças entreguistas". Quem 
amanhã criticar um Ministro ou um homem público 
ou mesmo um elemento da Polícia será apontado 
como entreguista. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – A conclusão é de 
V. Exa., não minha. Sabe o nobre colega como 
considero o nacionalismo. Não admito a expressão 
"entreguismo" ao brasileiro, pois não acredito que 
nem mesmo um adepto da ideologia russa seja 
capaz de ser entreguista. 

O SR. MEM DE SÁ: – Com relação à Rússia 
não sei. O Sr. Ministro da Fazenda tem afirmado que 
a política do café é nacionalista e quem fôr contra ela 
é contra o Brasil. 

Colocar a questão nesses têrmos é 
verdadeiramente tumultuar tôda a discussão e 
introduzir em um debate, que deve ser sério, 
elemento de coação e intimidação. 

Volto, portanto, aos têrmos da alternativa que 
havia traçado e dos quais me desviou a terrível 
habilidade dêsse mestre do debate parlamentar que 
é o Líder Filinto Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Procuro aprender 
com Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Se é mentira a 
declaração oficial, o Govêrno desrespeita o Supremo 
Tribunal Federal. Se é verdade, é o Govêrno que 
passa, a si mesmo, o atestado de óbito, que faz 
autópsia de sua gestão e escreve o epitáfio de sua 
capacidade administrativa. É êle quem declara ser 
temeridade supor que o Brasil pode assumir 
compromissos de seis milhões de dólares, em cinco 
anos. Nada mais, nada menos! 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não há 
como fugir a êsse dilema. 

O SR. MEM DE SÁ: – Diz bem V. Exa.; não há 
como fugir a êsse dilema. 

Não quero citar nem discutir se há ou não 
dólares. Há por exemplo, para comprar os aviões do 
mesmo Ministro da Fazenda – os dois "Super-Beach-
Craft", cujas fotografias foram estampadas, 
mostrando que possuem cabines de luxo – a fim de 
combater contrabandistas e que, casualmente, todos 
os sábados, conduzem o Sr. José Maria Alkmim a 
Minas Gerais, em propaganda política. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Os 
contrabandistas, neste País, merecem essas honras! 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita o nobre 
orador aproveitar a interrupção do nobre Senador 
Fernandes Távora para combater o dilema de Vossa 
Excelência. Não há dilema a colocar. O Govêrno 
disse estritamente a verdade com o respeito que tem 
pelo Supremo Tribunal Federal. Não teve, entretanto, 
dúvida em reconhecer  – talvez em uma expressão 
forte demais – que a situação financeira... 
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O SR. MEM DE SÁ: – Situação cambial, não 
questão financeira. Pergunto a V. Exa.: acredita que 
o Brasil não possa pagar seis milhões de dólares em 
cinco anos? Que é temeridade semelhante 
suposição? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não estão nas 
mãos do Govêrno os contrôles das manobras da 
política econômica. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não fuja V. Exa. à 
resposta. O nobre colega tem coragem e lealdade 
bastantes para me responder. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O Govêrno 
reconhece – e até usando têrmos fortes demais – 
não poder afirmar esteja em condições de realizar 
aquêle pagamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Que é temeridade 
supor! 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pode ser temor 
excessivo do Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que êle declarou. 
Pergunto eu: é verdade, ou mentira? Meu dilema 
continua de pé, integralmente de pé. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É o temor que 
tem o Govêrno de não dispor de recursos para cobrir 
essa importância. 

O SR. MEM DE SÁ: – Digo a V. Exa.: se o 
Govêrno não pode assumir a responsabilidade de pagar 
seis milhões de dólares em cinco anos, então o Brasil 
parou; então a indústria nacional vai paralisar 
completamente. O mito das "metas", das petas e das 
promessas desaparece, totalmente, no momento em 
que o Govêrno dá essas informações. Não pode, por 
conseguinte, haver desenvolvimento econômico.  
Para isso, o País carece, indispensável  e 
imprescindívelmente, da importação de matérias primas, 
de máquinas e de implementos. Se o Brasil não pode 
 

pagar seis milhões de dólares, em cinco anos, 
para a aquisição de máquinas rodoviárias, então 
renuncie a qualquer programa rodoviário, à 
solução dos problemas de transportes, enfim, a 
tudo. Nesse caso, a política certa de que Vossa 
Excelência fala conduz a Nação à catástrofe. O 
Govêrno deve demitir-se; deve reconhecer, 
francamente, que não tem capacidade para dar 
ao Brasil seis milhões de dólares, a serem pagos 
em cinco anos, para a construção de estradas de 
rodagem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Lamento o 
pessimismo de V. Exa. que o leva a excessos, 
nessas afirmativas. 

O SR. MEM DE SÁ: – O pessimismo é do 
Govêrno. Jamais qualquer oposicionista foi mais 
pessimista que o Executivo, temendo não poder 
pagar semelhante importância. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – A política de 
estradas de rodagem pode, inclusive, ser realizada 
sem a aquisição dessas máquinas. 

O SR. MEM DE SÁ: – A política de 
desenvolvimento econômico não pode ser realizada 
sem a aquisição de matérias primas, de máquinas... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Talvez essa 
política não construa estradas de rodagem de 
primeira classe; mas, posso afirmá-lo, abrirá 
rodovias. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se conseguem 
estradas de rodagem com machados, enxadas e 
picaretas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Constróe-se com 
o que se dispõe; dança-se com a música que se 
toca. No meu Estado nunca dispusemos de recursos 
nem facilidades para construir estradas  de rodagem; 
no entanto as construímos. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Nobre Líder da Maioria, 
as estradas de Brasília ou as que para ela conduzem 
são abertas com máquinas rodoviárias e 
asfaltamento. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Bendita seja tôda 
obra que se faz em Brasília. Suas estradas de 
rodagem libertarão os Estados do Brasil, que vivem 
escravizados. 

O SR. MEM DE SÁ: – E as obras, as estradas 
de rodagem em Mato Grosso não os libertam 
igualmente? Ou os escravizam? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Libertam. 
O SR. MEM DE SÁ: – Então demos a Mato 

Grosso o que concedemos a Brasília. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – As estradas de 

rodagem para Brasília libertam Mato Grosso, como 
libertam todo o hinterland brasileiro. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa., efetivamente, 
está acuado, porque para recorrer ao argumento de 
que se constróem estradas com enxada e picareta, 
no século XX... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É dialética de 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...Vossa Excelência 
está dando um salto para trás, de cinqüenta anos no 
século. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É dialética de 
Vossa Excelência, repito. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa., ao contrário do 
Sr. Presidente da República, que pretendia avançar 
cinquenta anos em cinco, recua cinqüenta anos em 
cinco minutos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não concordo 
com o que diz V. Exa. Quem falou em enxadas e 
picaretas foi o nobre colega. O que declarei é que, 
para a execução do programa rodoviário, não seria 
essencial, a compra dessas máquinas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se constróem 
estradas modernas sem a importação maciça de tais 
máquinas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O Brasil não 
parará, se não houver importação de máquinas 
rodoviárias. No momento em que foram dadas essas 
informações, seguramente estávamos com um deficit 
de venda de café e, portanto, de divisas; e quem 
assim se encontra não pode afirmar que dispõe de 
divisas para fazer determinados pagamentos. 
Repare o nobre colega que procuro interpretar o 
pensamento de quem prestou as informações. O 
nobre colega está profundamente pessimista; e eu 
teria que fazer reservas imensas de otimismo para 
pintar um pouco de verde tudo o que o colega está 
divisando. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não pintemos nada de 
verde... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – A côr verde é a 
côr do otimismo, da esperança, e descansa a vista. 
Vossa Excelência vê tudo negro, quando deveria ver 
a côr verde ou mesmo a côr vermelho-rubro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não sou eu que vejo por 
êsse prisma. Trata-se da informação do Ministério da 
Fazenda, que declara ser temerário supor que o Brasil 
possa comprar seis milhões de dólares de máquinas 
rodoviárias, para pagar em cinco anos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte?  

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sou 

grande admirador da inteligência de V. Exa. Levo 
essa admiração também à sua sinceridade; mas 
manda a verdade que se reconheça e proclame que 
V. Exa. peca muito por excesso de paixão, e nem 
sempre a paixão é boa conselheira. Permita V.  
Exa. que apresente reparos às suas duas últimas 
 ] 



– 905 – 
 
afirmativas. Sou de um Estado do Norte, o Pará, 
onde não digo que ainda se construam estradas com 
enxadas, mas sim com poucas máquinas, antigas e 
obsoletas, restauradas há pouco. Havendo, no 
entanto, capacidade de trabalho, espírito público, 
esfôrço e patriotismo, faz-se o que vem fazendo a 
atual administração: realizar mais em dois anos, que 
em quatro ou cinco de administrações anteriores. 
Logo, pode-se continuar a construir estradas sem 
importar êsses seis milhões de dólares de máquinas 
a que V. Exa. alude. Permita, também, opor embargo 
à afirmativa de que Brasília sòmente beneficiará o 
Estado de Mato Grosso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não disse isso. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Brasília 

beneficiará todo o BrasiI. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Posso 

assegurar a V. Exa., que, mesmo no seio  
da Oposição, representada com tanta dignidade  
e brilho nesta Casa, os que combatem a 
construção de Brasília constituem apenas 
minoria, que só vale pela expressão intelectual e 
cultural. A nova Capital não trará benefícios 
sòmente ao Amazonas, Pará ou Mato-Grosso, 
mas a todo o interior de nosso País. Deslocar-se-
á a civilização, o progresso e o engrandecimento, 
que só existem nos Estados do Sul, na zona 
litorânea, para todo o nosso vasto interior. 
Bendito o Govêrno, Sr. Senador, que teve a idéia 
que V. Exa. considerou talvez louca, mas  
que julgamos patriótica e sagrada, de iniciar  
a construção de Brasília. Peço permissão para 
essa afirmação. Sei que, de público, não 
concordará V. Exa. comigo, mas, na sua 
consciência de patriota, que quer acima de tudo a 
grandeza de todo o território nacional, há de 
 

convir que a nova Capital servirá, precìpuamente, 
aos brasileiros e ao Brasil. Muito grato pela atenção 
generosa e paciente com que Vossa Excelência me 
honrou. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só tenho a agradecer o 
brilho que V. Exa. trouxe ao meu discurso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Bondade 
de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. sabe que 
retribuo decuplicadamente a admiração que, 
porventura, me dedica. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato a Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – E o faço com a 
expansão d'alma e sinceridade que imprimo a tudo 
quanto digo e faço. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Agradeço 
a Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – A demonstração de 
quanto é justa minha admiração está no discurso de 
Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Discurso, 
não; modesto aparte. V. Exa. é mestre também na 
ironia. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...em que a veemência 
supre a falta de argumentos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não, 
nobre colega. Apresentei fatos, e contra fatos não há 
argumentos, nem palavras, por mais eloqüentes que 
sejam. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega afirma 
que, para concluir a rêde rodoviária brasileira, não é 
preciso mais importar máquinas... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. é 
quem o afirma. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...basta reparar as 
antigas como se faz no Pará. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permita 
que o conteste. Talvez por infelicidade, ou 
impropriedade de expressão minha, V. Exa. não está 
interpretando, com a devida fidelidade, meu 
argumento. Disse, repito e reafirmo e V. Exa. há de 
reconhecer – que mesmo com as máquinas atuais, 
antigas e obsoletas, se pode fazer alguma coisa em 
favor da expansão rodoviária brasileira. V. Exa., que 
aponta os erros e as deficiências do atual Govêrno, 
sinceramente há de reconhecer comigo seus 
méritos, seus lados positivos, e entre êsse método 
de serviço está a expansão rodoviária brasileira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permita V. Exa. que 
conclua meu aparte... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não, 
mas V. Exa. está me convocando ao debate, pondo 
na minha bôca palavras que não proferi. 

O SR. MEM DE SÁ: – Embora fazendo uso de 
outras palavras, V. Exa. não foge do pensamento 
central, de que não é necessário importar máquinas 
para a construção da rêde rodoviária e que se pode 
fazer muito com as que possuímos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Isso 
afirma o eminente e inteligente colega Senador Mem 
de Sá; não eu. 

O SR. MEM DE SÁ: – Afirmo a V. Exa. que, 
no meu Estado, grande produtor de cereais e que 
abastece, em grande parte, todo o País para que se 
realize a rêde rodoviária planejada, é imperativo, 
indispensável, premente essa importação. Tão 
imperativa, tão indispensável, tão premente que, 
desde 1956, assim foi estabelecido com o Govêrno 
Federal, com assistência do Embaixador Amaral 
Peixoto, eminente Presidente do Partido de V. Exa., 
que poderá depor a respeito, para dizer por que 
interveio no assunto... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perdoe-
me V. Exa.; não estou contra a reivindicação do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...e por que se bateu 
para que fôsse concedida essa importação. 
Justamente porque ela é imprescindível para que o 
meu Estado possa cumprir seu programa rodoviário 
que não interessa apenas ao Rio Grande; mas ao 
Brasil e ao povo brasileiro, porque significa 
barateamento de transporte e, portanto, de 
produção. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
essa tese, estou rigorosamente de acôrdo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Assim, tudo o que V. 
Exa. disse em matéria de máquinas rodoviárias, não 
cabe no assunto. Também não cabe o que o nobre 
colega disse a respeito de Brasília, porque nunca me 
manifestei contra Brasília, como tese. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Nem 
outra atitude era de se esperar de Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Fui a favor de Brasília 
desde os tempos em que êsse era o sonho 
acalentado pelo grande idealista Mário Augusto 
Teixeira de Freitas, que já morreu... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sonho 
que o Govêrno atual teve a coragem de realizar. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...e está esquecido por 
êste Govêrno, que devia erigir a Mário Augusto o 
monumento a que fêz jus, inclusive no coração de 
Brasília, porque foi êle quem planejou e preconizou 
Brasília. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Um momento, nobre 
colega. 
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Fui aluno de Teixeira de Freitas e figurei, com 
muita honra, nas hostes que defenderam e 
preconizaram essa solução. Isso, porém, não quer 
dizer que concorde com a maneira louca e 
insensata dos que concorreram para a realização 
de Brasília. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiados! 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Benditos 

aquêles que assim agiram. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o 

ilustre orador um aparte? 
O SR. MEM DE SÁ: – O nobre Senador 

Victorino Freire já me havia solicitado aparte. 
Ouvirei, depois, Vossa Excelência com muito 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou de pleno 
acôrdo com o monumento a Teixeira de Freitas. Data 
venia do meu líder, estou certo de que tôda a 
Bancada do PSD apoiará a medida. 

O SR. MEM DE SÁ: – O importante não é o 
PSD apoiar, mas, sim, o Sr. Ministro da Fazenda, 
depois, não congelar as verbas... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Nós as 
liberaremos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Teixeira de 
Freitas terá, em Brasília, quando o Govêrno lá se 
instalar, o monumento que já possui na admiração 
dos brasileiros. A sugestão de V. Exa. não será 
esquecida. 

O SR. MEM DE SÁ: – Voltando ao tema; 
afirma-se que a informação prestada pelo Govêrno 
não é mentirosa, é verdadeira. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pessimista, mas 
verdadeira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois bem, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores; trarei o depoimento  
da maior autoridade do Govêrno em matéria 
 

cambial, pela posição que ocupa, o Senhor Tosta 
Filho, Diretor da CACEX, há poucos dias, publicado 
por O Globo, expressamente a propósito da situação 
cambial do corrente exercício. Havendo um líder das 
classes conservadoras afirmado que, provàvelmente, 
o deficit do corrente ano, na balança comercial, seria 
superior a duzentos e cinqüenta milhões de dólares, 
o Sr. Tosta Filho, homem eminente, de grande 
sobriedade nos seus assertos, declarou ao referido 
vespertino que, embora fôsse cêdo para avançar 
afirmativas categóricas, os elementos que possuía 
entre os pedidos de exportação e importação dos 
diversos setores brasileiros, permitiam supor que o 
ano de 1958 não seria tão mau como aparentemente 
se afigurava. Previa a exportação de oitocentos 
milhões de dólares de café e como a exportação de 
outros produtos, graças à providência tomada pela 
CACEX, dos famosos leilões simbólicos, está 
aumentando, aceitava a hipótese favorável de 
fecharmos êste ano com deficit inferior ao de 1957. 

É, portanto, a própria alta autoridade 
governamental, e a mais abalizada, quem desmente 
a informação do Ministro, quando esta afirma ser 
temeridade supor-se que o Brasil, em cinco anos, 
poderá pagar seis milhões de dólares. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
mais um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Já havia encerrado 

meus apartes, para não perturbar o discurso de V. 
Exa., entretanto, o nobre colega apresentou a tese do 
Sr. Tosta Filho e tirou uma conclusão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdão! V. Exa. está 
enganado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – O que S. Sa. 
afirma é que não haverá saldo, mas deficit menor do 
que o do ano passado; logo, é otimista! 
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O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. está 

comentando a informação baseando-se numa 
frase. 

O SR. MEM DE SÁ: – A frase que encerra o 
pensamento oficial. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Essa informação 
é pessimista, como, permita, pessimista é V. Exa. 
Ora, o Sr. Tosta Filho é tão otimista quanto eu 
procuro ser. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está fazendo 
malabarismo intelectual. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Declarou o Sr. 
Tosta Filho que haveria saldo? 

O SR. MEM DE SÁ: – Apenas externou a 
opinião... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Abalizada. Disse 
que o deficit será menor. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...falsa, segundo a qual 
é temeridade supor-se que o Brasil poderá pagar 
seis milhões de dólares em cinco anos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – É uma opinião 
baseada no estado deficitário de divisas em que nos 
encontramos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então, é o próprio 
Govêrno quem declara sua própria 
incompetência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não apoiado! O 
Govêrno declara que a situação é difícil. 

O SR. MEM DE SÁ: – É preciso que o Ministro 
da Fazenda não encontre, igualmente, dólares para 
a viagem que fará no próximo mês, dias antes de 
deixar o cargo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
mesmo reconhece que se trata de uma opinião. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como! Que opinião? 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Essa a 

que V. Exa. se refere. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sim; opinião da 

autoridade competente. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 

Perfeitamente. Uma autoridade expende opinião que 
se pode considerar procedente ou não; justa ou 
injusta. Mas dizer que uma opinião é falsa ou 
mentirosa, parece-me, que, além de excessivamente 
forte, o têrmo não é muito adequado. 

O SR. MEM DE SÁ: – É o mínimo de mal que 
se pode dizer do Govêrno. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Para 
corresponder ao que representa apenas um 
pensamento e não um fato, há várias opiniões em 
jôgo. Vossa Excelência poderá aceitar umas, recusar 
outras, por improcedentes, mas dizer que alguma é 
mentirosa ou falsa, parece-me pouco adequado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não fujam Vossas 
Excelências ao essencial; não se percam em 
floreios. Enfrentem o adversário, que não sou eu, sim 
a informação oficial; enfrentem esta frase: "é 
temeridade supor que o Brasil possa assumir em 
cinco anos a responsabilidade de pagar seis milhões 
de dólares". 

Esta frase só pode ser considerada sob dois 
ângulos. Ou é falsa, e o Govêrno está mentindo ao 
Supremo Tribunal, ou é verdadeira e o Govêrno está 
confessando sua incompetência total, está declarando 
que é mais incapaz do que a Oposição supunha, mais 
incompetente do que todos imaginavam.  

O SR. FILINTO MÜLLER: – É opinião de 
Vossa Excelência. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que faltam 
dois minutos para o término da hora do Expediente. 

O SR. NOVAES FILHO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, solicito a V. Exa. consulte à Casa sôbre 
se concede prorrogação regimental a fim de que o 
nobre Senador Mem de Sá possa concluir sua ordem 
de considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Novaes Filho. 

Os Senhores Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Mem 

de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Antes de conceder o 

aparte ao nobre Senador Fernandes Távora, desejo 
agradecer à Casa e ao meu querido líder e amigo, 
Senador Novaes Filho, a benevolência que 
novamente me testemunharam. 

Com prazer, ouvirei o nobre Senador 
Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência estranhou o aparte do nobre representante 
do Pará, porque não se lembrou de que, neste País, 
há diversos sistemas de trabalho. Entre outros, tem 
hoje a primazia o sistema "tartaruga". Por isso S. Exa. 
julga que com as máquinas velhas e atrasadas se 
pode fazer tudo quanto se queira. (Riso). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perdoe-
me o nobre orador. Não queria mais interromper o 
discurso de V. Exa., abusando da paciência com que 
tão generosamente está acolhendo meus apartes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é generosidade, 
apenas interêsse. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O meu 
eminente colega, Senador Fernandes Távora, 
ligado ao Pará e ao Amazonas por tantos laços 
de afeto e compreensão, quase me convocou 
obrigatòriamente para o debate. Não somos 
partidários do processo, do ritmo, do sistema de 
trabalho "tartaruga". Aliás, Vossa Excelência 
acusa o atual Govêrno de excesso de 
velocidade... 

O SR. MEM DE SÁ: – Em Brasília! 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Em 

Brasília. Em Três Marias por exemplo, que S. Exa. 
está visitando hoje. Não acredito que a paixão do 
nobre colega o leve a não reconhecer os serviços do 
Sr. Presidente da República. V. Exa. está sendo 
apaixonado e injusto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 

sabe que me situo entre os que mais lhe admiram o 
espírito público. Por isso, permita-me estranhar um 
pouco o excesso de paixão que o anima neste 
momento. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega é que 
está sendo apaixonado e injusto, porque tenho 
aplaudido S. Exa. V. Exa. tem mais potência de voz 
do que eu. (Riso). 

Tenho aplaudido. V. Exa. há de fazer justiça. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Folgo 

muito! 
O SR. MEM DE SÁ: – Aplaudi, um dia dêsses, 

a instalação duma usina elétrica em Campo Grande, 
Mato Grosso, esquecida que estava; aplaudi a 
construção da Ponte Lourival Fontes. Aplaudo tôdas 
as obras juntas. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Então, o 
Govêrno não é tão incompetente, como V. Exa. 
afirmou há pouco. 

O SR. MEM DE SÁ: – Isso, porém, não 
impede que a conclusão seja traçada pelo próprio 
Govêrno; portanto, a hipótese certa, a hipótese real 
e evidente é que a alegação central do Govêrno ao 
Supremo Tribunal Federal é uma desculpa 
esfarrapada. O Sr. Ministro da Fazenda mostra ser 
um jogador sem classe. Espero que os jogadores 
brasileiros, que hoje se baterão na Itália, não se 
sintam compelidos a recorrer a processos tão pouco 
lícitos, para vencerem seus adversários. Se o Sr. 
Ministro da Fazenda atuasse, com êsse sistema de 
rasteiras, com êsses golpes desleais, dentro de um 
campo de futebol, seria certamente posto para fora 
por qualquer juiz. S. Exa. demonstra falta de classe. 
Procura atingir seus objetivos através dêsses 
expedientes. Na verdade, com essas informações, 
o Govêrno evidencia que, entre honrar a sua 
palavra, entre honrar os certificados de prioridade 
cambial expedidos pela SUMOC, honrar as 
promessas de venda de câmbio expedidas pela 
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, os 
compromissos assumidos para com o Estado do 
Rio Grande do Sul, auxiliando-o a realizar sua 
grande obra rodoviária, entre defender o bom nome 
do Brasil no exterior, prefere pugnar pelos seus 
aliados eleitorais, salvar os seus cambalachos 
políticos e continuar subserviente, obedecendo às 
determinações do Sr. João Goulart. 

O Ministro da Fazenda, interpelado pelo 
Supremo Tribunal, para justificar a atitude mesquinha 
do Govêrno Federal, preferiu usar dêsse expediente 
ilícito, deselegante, que o compromete e envergonha 
o Brasil. O Presidente Juscelino Kubitschek, todavia 
o conservará e, com isso, se define uma 
 

situação e se destróem as últimas esperanças do 
País. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara, nº 2, de 1958, que considera 
estáveis os servidores extranumerários e interinos 
que tomaram parte ativa no último conflito mundial e 
dá outras providências; tendo Pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça, sob nº 151,  
de 1958, pela constitucionalidade, salvo as 
expressões:..."e Sociedades de economia mista"; de 
Serviço Público Civil, sob nº 31, de 1958, favorável e 
de Finanças, sob nº 32, de 1958, favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa pede a 

atenção do Plenário para a comunicação que vai 
fazer. 

O presente projeto viera a Plenário, para 
votação, em 4 de março do corrente ano, sendo 
retirado da Ordem do Dia a requerimento do Sr. 
Senador Filinto Müller, a fim de que fôsse examinado 
sob o aspecto constitucional pelo órgão competente. 

Indo a matéria à Comissão de Constituição e 
Justiça, esta aprovou parecer em que a considera 
constitucional, salvo quanto à parte final do artigo 2º, 
que estende a medida aos servidores das 
sociedades de economia mista. 

Não lhe sendo, entretanto, possível oferecer 
emenda no sentido de retirar do projeto a parte 
impugnada, uma vez que a discussão já se acha 
encerrada, a Comissão concluiu o seu parecer 
propondo, nos têrmos do parágrafo 4º do art. 158 do 
Regimento, o destaque dessa parte, para rejeição. 

Trata-se de caso novo. 
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A Mesa, entretanto, julga perfeitamente 
admissível a orientação seguida, pelos motivos que 
passa a aduzir. 

O Regimento Interno, no artigo 158, permite 
destacar parte de qualquer matéria sujeita à 
deliberação do Plenário, desde, que o 
requerimento seja formulado antes de anunciada a 
votação. 

O destaque – diz o § 1º dêsse artigo – tem por 
finalidade, em geral, que a parte a destacar seja 
votada separadamente da matéria a que pertença. 
Mas, também pode ter o objetivo de acarretar, desde 
logo, a aprovação ou a rejeição da parte a destacar, 
se essa finalidade ficar expressa no requerimento. É 
o que diz o § 4º do mesmo artigo. 

Nessa última hipótese, o requerimento de 
destaque, quando o seja para rejeição, vale como 
emenda supressiva. É recurso extremo que a lei 
interna da Casa reserva para os casos em que, em 
Plenário, se verifique a necessidade de retirar da 
proposição uma parte, que se considere 
inconveniente quando já não sejam mais admissíveis 
emendas. 

O Regimento, na alínea m do artigo 126, prevê 
expressamente os requerimentos de "destaque de 
dispositivo de qualquer matéria para efeito de 
votação", estabelecendo que sejam formulados por 
escrito, independam de apoiamento e discussão e 
devam ser votados com a presença de, pelo menos, 
32 Senadores. 

No caso não se trata de requerimento de 
Senador, mas de Comissão. Ora, é óbvio que nos 
mesmos casos em que a lei interna assegura ,ao 
Senador o direito de requerer, com maior razão o 
assegura às Comissões, que são órgãos constituídos 
de vários Senadores, desde que os requerimentos 
sejam assinados pela sua maioria. 

Podem as Comissões concluir os seus pareceres 
pela aprovação ou rejeição da matéria em causa, pela 
 

apresentação de projetos, emendas ou 
requerimentos. 

No caso ora em exame, tanto podia a 
Comissão propor a aprovação do projeto em parte, 
como formular requerimento de destaque. Na primeira 
hipótese, a Mesa submeteria a matéria a votos em 
dois tempos – primeiro o projeto sem a parte 
impugnada, e depois essa parte. Na segunda, caber-
lhes-ia consultar o Plenário, primeiro sôbre o destaque 
proposto e em seguida sôbre o restante do projeto. 

Essas as razões por que a Mesa, acolhendo a 
proposta da Comissão de Constituição e Justiça 
como requerimento de destaque para rejeição, vai 
submetê-la ,ao voto do Senado. 

Se o Plenário aprovar o pedido de destaque, 
estarão desde logo eliminadas do art. 2º as palavras 
finais 

«... e sociedades de economia mista". 
Em votação, pois, o pedido de destaque. 
O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 

votação) (*): – Senhor Presidente, como V. Exa. 
acaba de esclarecer, o projeto esteve na Ordem do 
Dia e dela foi retirado a requerimento meu, porque, 
na oportunidade, tive dúvidas quanto à sua 
constitucionalidade. 

Enviado à Comissão de Constituição e Justiça, 
foi examinado pelo eminente Senador Argemiro de 
Figueiredo, que em brilhante parecer, acentuou os 
aspectos inconstitucionais da proposição. 

Debatida a matéria, o nobre Senador Gilberto 
Marinho propôs o destaque, para rejeição, a que 
Vossa Excelência, Sr. Presidente, acaba de se referir, 
o qual, aceito pelo Plenário, fará com que desapareça 
a parte do projeto considerada inconstitucional. 

Sr. Presidente, quando pedi a  
audiência da Comissão de Constitui- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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ção e Justiça, fi-lo exclusivamente para tirar uma 
dúvida do meu espírito. Tenho o maior empenho em 
amparar aquêles que, nos campos da Itália, se 
bateram em defesa da Democracia e do Brasil. 

Aceito, portanto, o destaque, para rejeição da 
parte final do artigo 2º nos têrmos propostos pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Êsse o apêlo que faço, certo de que, assim 
procedendo, ampararemos brasileiros que, no 
cumprimento do dever honraram nossa bandeira nos 
campos da Itália e no patrulhamento de nossos 
mares.(Muito bem !) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o pedido 
de destaque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Ficam portanto supressas do projeto, as 

palavras finais: " ...e sociedades de economia mista". 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 

salvo a parte rejeitada anteriormente. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 2, DE 1958 

 
(Nº 2.273-D, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Considera estáveis os servidores 

extranumerários e interinos que tomaram parte ativa 
no último conflito mundial, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os servidores extranumerários e 

interinos que prestam serviços à União e que como 
convocados ou voluntários, no último conflito 
mundial, tomaram parte ativa em operações de 
guerra, ou em atividade de comboio e patrulhamento, 
são considerados estáveis, independentemente do 
disposto no item II do artigo 82 da Lei nº 1.711, de 28 
de outubro de 1952. 

Parágrafo único. As vantagens previstas neste 
artigo são para efeito da estabilidade no serviço 
público e não no cargo (art. 82, § 2º, da Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952). 

Art. 2º As disposições da presente lei aplicam-
se também aos servidores de autarquias, entidades 
paraestatais e sociedades de economia mista. 

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

 
Discussão única do 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 
Pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, 
sob nº 1.381, de 1953, favorável ao Projeto e às 
Emendas ns. 1 e 4 e declarando escapar à sua 
competência a matéria das demais emendas; da 
Comissão de Legislação Social, sob nº 1.382, de 
1953, favorável ao projeto, salvo quanto ao art. 800, 
ao parágrafo único do art. 834, ao parágrafo 2º do art. 
850; favorável às Emendas ns. 1.– 8 – 9; contrário às 
de ns. 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14; 
oferecendo as Emendas ns. 15-C – 16-C – 17-C e 18-
C e propondo Subemenda à de nº 4; da Comissão de 
Finanças, declarando escapar à sua competência a 
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matéria do Projeto e das emendas (Parecer nº 1.383, 
de 1953) da Comissão de Economia (sob nº 645, de 
1957), favorável ao Projeto e às Emendas ns. 1 – 11 
– 15-C – 16-C 17-C e 18-C; contrário às de ns. 2 – 3 
–10 – 13 e 14; e declarando escapar à sua 
competência a matéria das demais emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
N.º 205, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra i, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 169, de 1951, a fim de ser votado antes 
das respectivas emendas. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1958. – 
Filinto Müller. 

O.SR. PRESIDENTE: Em votação o projeto. 
O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 

votação) (*): – Sr. Presidente, o projeto em votação 
é daqueles guardados nas gavetas do Senado há 
muitos anos. Apresentado à Câmara dos Deputados 
em 1951, teve tramitação normal naquela Casa, e 
veio para o Senado, onde permanece, se não me 
engano, desde 1952. 

A proposição introduz várias modificações na 
Consolidação das Leis do Trabalho; modifica 
inúmeros artigos sem nenhuma seqüência. 

Há poucos dias, quando conside- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
 

rávamos projeto semelhante, tive oportunidade de 
acentuar que a Comissão especialmente criada para 
proceder à revisão da Consolidação das Leis do 
Trabalho, presidida pelo eminente Senador Lima 
Teixeira, sem favor, uma das grandes autoridades 
em matéria de legislação trabalhista, tem mais da 
metade de sua tarefa já pronta. Vários capítulos já 
estão prontos. 

A aprovação de um projeto esparso, como o 
hoje submetido à nossa deliberação, que modifica 
vários artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
tumultuaria o trabalho orgânico que vem sendo feito. 

Essa a razão pela qual, Sr. Presidente, sem 
entrar no mérito das modificações, peço ao Senado 
que rejeite o projeto. 

Dessa forma, o trabalho que vem realizando a 
Comissão especial processar-se-á normalmente; e 
as medidas propostas neste projeto, se aceitáveis, 
serão incluídas no novo "Código do Trabalho". 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA – Informo a V. Exa. 
que a comissão encarregada de estudar a 
Consolidação das Leis do Trabalho tem-se 
reunido normalmente, já estando elaborados 
vários capítulos do novo Código do Trabalho. A 
matéria, em votação – como V. Exa. acaba de 
acentuar – deve ser apreciada quando da 
elaboração do novo Código. Embora rejeitado o 
projeto, a matéria nêle consubstanciada poderá 
servir de subsídio. Estou, portanto, de pleno 
acôrdo com V. Exa., e agradeço as palavras 
generosas a meu respeito. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Palavras justas. 
Sr. Presidente, agradeço o aparte com que me 

honra o Senador Lima Teixeira. Em face da decla- 
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ração de S. Exa., não me resta outra coisa senão 
pedir ao Senado que rejeite o projeto, certo de que 
as medidas nêle consubstanciadas serão, no 
momento oportuno, examinadas pela Comissão 
especial que está procedendo à composição de um 
novo Código do Trabalho, que será obra definitiva, 
capaz de satisfazer a tôdas as aspirações nacionais 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. Ficam prejudicadas as 

emendas. 
É o seguinte o projeto rejeitado. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 169, DE 1951 
 

Modifica dispositivos do Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os artigos 73 e parágrafos, 379, 459 e 

parágrafos, letra f, do item I do artigo 592, 698 e 
parágrafo 3º dos artigos 799, 800, 834, 850 e 
parágrafos 852, 853, 868 e parágrafo único do art. 
872, letras a, b e c do artigo 894, 896, parágrafo 
único do artigo 899, do Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), passam a vigorar com as seguintes 
modificações: 

"Art. 73. O trabalho noturno terá sempre 
remuneração superior à do diurno". 

§ 1º Considera-se trabalho noturno o 
executado entre as 20 horas de um dia e as 6 horas 
do dia seguinte; 

§ 2º Para efeito dêste artigo, a remuneração 
da hora noturna terá um acréscimo mínimo de 20% 
(vinte por cento) calculado sôbre o valor da hora 
diurna. 

 

§ 3º Nos horários que abrangem períodos 
noturnos e diurnos, bem como nas respectivas 
prorrogações, aplica-se às horas do trabalho noturno 
o disposto neste artigo. 

§ 4º A hora do trabalho noturno será 
computada como de 52 minutos e 30 segundos. 

§ 5º Nenhuma vantagem deferida por lei ou 
sentença normativa retira ao trabalhador o direito 
assegurado por êste artigo. 

Art. 379. É vedado à mulher o trabalho entre 
as 22 horas e as 8 horas do dia seguinte: 

Art. 459.............................................................. 
§ 1º Quando o pagamento houver sido 

estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais 
tardar, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao 
vencido. Quando houver sido estipulado por 
quinzena ou semana, deve ser efetuado até o quinto 
dia útil. 

§ 2º Pelo atraso no pagamento do salário, 
incorrerá o empregador na obrigação de pagar um 
acréscimo de 20% (vinte por cento) sôbre o salário 
de cada dia em atraso, em benefício do empregado. 

Art. 592.............................................................. 
I – De empregadores e agentes autônomos: 
a)........................................................................ 
b)........................................................................ 
c)........................................................................ 
d)........................................................................ 
e)........................................................................ 
f) em cursos de alfabetização ou escolas 

profissionais. 
Art. 698. Entrado o processo na Secretaria do 

Tribunal Superior do Trabalho, o Secretário fará a 
distribuição e remessa ao relator dentro de 48 
(quarenta e oito) horas. 

§1º Recebido o processo pelo Ministro relator, 
terá êste o prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis 
para o relatório, devendo ser automàticamente 
redistribuído o processo a novo relator se encerrado 
o prazo sem relatório, tendo o substituto prazo 
idêntico ao estabelecido neste parágrafo. 
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§ 2º Aplica-se ao Ministro revisor as 
disposições dêste artigo e parágrafo anterior. 

§ 3º Na Ata de julgamento deverá constar a 
data da entrada do processo no Tribunal, da 
distribuição, remessa, redistribuição, se houver, com 
os seus motivos, além das ocorrências na sessão de 
julgamento. 

Art. 799.............................................................. 
§ 3º As exceções devem ser apresentadas 

tôdas de uma vez na defesa prévia produzida pelo 
reclamado na primeira audiência. 

Art. 80. Apresentada a exceção de 
incompetência, abrir-se-á vista dos autos ao exceto, 
por setenta e duas horas, improrrogáveis, devendo a 
decisão ser proferida na primeira audiência ou 
sessão que se seguir. 

Art. 834.............................................................. 
Parágrafo único. As decisões ou 

determinações tomadas nas audiências para as 
quais as partes tenham sido devidamente 
notificadas, consideram-se nas mesmas publicadas, 
correndo delas os prazos legais para cumprimento 
ou recurso. 

Art. 850.............................................................. 
§ 1.º O presidente da Junta, após propor a 

solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e 
havendo divergência entre êstes, poderá desempatar 
ou proferir decisão que melhor atenda ao 
cumprimenta da lei, e ao justo equilíbrio entre os 
votos divergentes e ao interêsse social. 

§ 2º Julgada procedente a reclamação, a 
decisão determinará, ainda, o pagamento, pela 
reclamada, dos dias em que o reclamante teve de 
comparecer às audiências da Justiça do Trabalho. 

Art. 852. Da decisão serão os litigantes 
notificados pessoalmente, na própria audiência. 

Parágrafo único. No caso de revelia aplicar-se-
á o disposto no parágrafo único do Art. 834 desta Lei. 

 

Art. 853. Para a instauração de inquérito para 
apuração de falta grave contra empregado garantido 
com estabilidade, o empregador apresentará 
reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, 
dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da 
suspensão do empregado, sob pena de volta dêste 
ao serviço com direito à percepção do salário, 
durante o tempo em que estêve suspenso, sem 
prejuízo da reclamação posterior do empregador. 

Art. 868. Em caso de dissídio coletivo que 
tenha por motivo novas condições de trabalho e no 
qual figure, como parte, apenas uma fração de 
empregados de uma emprêsa, o tribunal competente, 
na própria decisão, estenderá tais condições de 
trabalho aos demais empregados da emprêsa que 
forem da mesma profissão dos dissidentes. 

§ 1º O Tribunal fixará a data em que a decisão 
deve entrar em execução, bem como o prazo de sua 
vigência, o qual não poderá ser superior a 4 (quatro) 
anos. 

§ 2º Das condições estabelecidas na sentença 
não poderá resultar redução total das vantagens nela 
fixadas, como conseqüência de faltas ocasionais ao 
serviço, não sendo permitido, na efetivação de 
descontos de salário motivados pelas mesmas faltas, 
adotar critério diferente dos vigorantes antes do 
dissídio. 

§ 3º Os aumentos de salários determinados 
pela Justiça do Trabalho se estenderão a tôda a 
categoria profissional do local do dissídio, aplicando-
se aos empregados posteriormente admitidos, desde 
que pertencessem à categoria dissidente na data da 
fixação da majoração salarial. 

Art. 872.............................................................. 
Parágrafo único. Quando os empregadores 

deixarem de satisfazer o pagamento de  
salários na conformidade da decisão proferida, 
poderão os empregados, juntando do- 
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cumento comprovante de tal decisão, apresentar 
reclamação à Junta ou Juízo competente, observado 
em tal caso o processo previsto no Capítulo V dêste 
título. 

Art. 894.............................................................. 
a) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) nas 

capitais dos Territórios e dos Estados do 
Amazonas, Pará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso e 
Goiás ou Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) nos 
municípios do interior dos Territórios e dos 
Estados referidos. 

b) a Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), nas 
capitais dos Estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, 
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais, ou Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros), nos municípios do interior dêsses 
Estados. 

c) a Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), no 
Distrito Federal e nas capitais dos Estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo, ou a Cruzeiros 3.000,00 (três 
mil cruzeiros) nos municípios do interior dêsses 
Estados. 

Art. 896. Cabe recurso de revista, salvo nas 
execuções das decisões de última instância 
quando: 

a)........................................................................ 
b)........................................................................ 
§ 1º.................................................................... 
§ 2º.................................................................... 
§ 3º.................................................................... 
Art. 899.............................................................. 
Parágrafo único. Tratando-se, porém, de 

reclamação sôbre férias, salário ou contrato de 
trabalho, de valor até Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros), só serão admitidos recursos, inclusive o 
de revista, mediante prova de depósito da 
importância da condenação". 

Art. 2º É suprimido o Artigo 812 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

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

 

São as seguintes as emendas prejudicadas: 
 

Nº 1 
 

Art. 73. 
§ 5º Suprima-se. 

 
Nº 2 

 
Art. 379. Suprima-se. 

 
Nº 3 

 
Art. 459. 
§ 2º Redija-se: 
"Pelo atraso no pagamento do salário, incorrerá 

o empregador na obrigação de pagar um acréscimo 
de 6% (seis por cento) sôbre o salário de cada dia em 
atraso, em benefício do empregado, ressalvado o 
caso de fôrça maior devidamente comprovado". 

 
Nº 4 

 
Art. 698, e seus parágrafos – Suprimam-se. 
 

Nº 5 
Art. 799. 
§ 3º Suprima-se. 

Nº 6 
Art. 834. 
Parágrafo único. Acrescente-se: 
"Se a Ata, contendo os fundamentos da 

sentença e sua conclusão, não fôr lavrada na mesma 
audiência, o prazo correrá da data em que a mesma 
baixar a cartório devidamente assinada". 

 
Nº 7 

 
Art. 850. 
Julgada procedente a reclamação, a 

decisão determinará, ainda, o pagamento,  
pela reclamada, do dia em que o reclamante  
teve que comparecer à audiência inicial para o 
interrogatório e à audiência em que fôr prolatada 
a sentença, se não proferida esta naque- 
  



– 917 – 
 
la mesma audiência e o reclamante não estiver 
representado por advogado. 

 
Nº 8 

 
Art. 852. 
Parágrafo único. Suprima-se. 

 
Nº 9 

 
Art. 853. 
"Para instauração de inquérito destinado à 

apuração de falta grave do empregado estabilitário, o 
empregador ajuizará o pedido dentro de 30 dias 
contados da data da suspensão do empregado, sob 
pena da volta dêste ao serviço, com direito à 
percepção do salário correspondente aos dias da 
suspensão, sem prejuízo de posterior instauração do 
inquérito pelo empregador". 

 
Nº 10 

 
Art. 868. 
§ 3º Suprima-se. 

 
Nº 11 

 
Art. 868. 
§ 3º Suprima-se. 
 

Nº12 
 

Art. 872. 
Parágrafo único. Suprima-se. 

 
Nº 13 

 
Art. 894. 
Suprima-se. 
Suprima-se. 

 
Nº 14 

Art. 899. 
Parágrafo único. Redija-se: 
"Quando o valor do pedido em reclamação 

sôbre férias, salário ou contrato de trabalho fôr até 
Cruzeiros 20.000,00, só serão admitidos recursos, 
inclusive o de revista, mediante prova do depósito da 
importância da condenação". 

 

Nº 15-C 
Art. 78. 
§ 3º Suprima-se. 
 

Nº 16-C 
 

Art. 1º Acrescente-se entre os números dos 
artigos 379 e 459, o seguinte: "in corpore". 

 
Nº 17-C 

 
"Suprima-se no artigo 1º a matéria referente 

ao artigo 459". 
 

Nº 18-C 
 

§ 2º A decisão de que resultar vantagens 
ao empregado não poderá condicionar a 
efetivação dessas vantagens à assiduidade ao 
serviço. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 287, de 1955, que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.500,00 mensais, como auxílio 
educacional, ao menor Luís Carlos Magalhães, 
filho de criação de Raul de Campos Gay, tendo 
Pareceres Contrários, sob nº 89 e 90 de 1958, 
das Comissões: de Constituição e Justiça; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 

arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº287, DE 1955 

 
(Nº 3.326-B, de 1953, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de  

Cr$ 2.500,00 mensais, como au- 
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xílio educacional, ao menor Luís Carlos Magalhães, 
filho de criação de Raul de Campos Gay. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão especial de 

Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) 
mensais, como auxílio educacional, ao menor Luis 
Carlos Magalhães, filho legítimo de Luís Alves 
Magalhães, mas filho de criação de Raul Campos 
Gay. 

Art. 2º O pagamento da pensão, de que trata o 
artigo anterior, correrá à conta da verba orçamentária 
do Ministério da Fazenda, destinada aos 
pensionistas da União. 

Art. 3º O pagamento será efetuado 
mensalmente ao representante legal do menor ou 
a seu procurador habilitado, e cessará quando o 
beneficiado atingir a idade de 21 (vinte e um) 
anos. 

Art. 4º 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 Lei da 

Câmara, nº 241, de 1956, que cria agências 
postais nas Vilas de Poções (Montalvânia), 
Município de Manga e Caçaratiba, Município de 
Turmalina, no Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências; tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 
850 e 851. de 1957, e 158, de 1958, das 
Comissões de Constituição e Justiça; de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foram enviadas à 

Mesa três emendas, que vão ser lidas. 
 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se onde convier: 
Ficam criadas agências postais nas Vilas de 

Aveiros e Alper-do-chão, Município de Santarém e 
Vilas Americano e Benfica, Município de Ananindeua. 

 
Justificação 

 
Trata-se de prósperos municípios que muito 

necessitam de agências postais para cumprir, 
permanentemente, com valiosa contribuição ao 
progresso do Estado. 

Sala das sessões, em 29 de maio de 1958. – 
Prisco dos Santos. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
Acrescente-se as povoações de Cedrolândia 

(Município de Nova Venecia), de Tôrres. (Município 
de Mimoso), Ibatiba e Trindade (Município de Tréna), 
de Ibitirama (Município de Alegre). 

 
Justificação 

 
Trata-se de florescentes núcleos de população 

que reclamam a instalação de serviços postais. 
Sala das sessões, em 29 de maio de 1958. – 

Attílio Vivacqua. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Acrescente-se: 
Fica criada uma Agência Postal Telegráfica 

em Santo Amaro, na Bahia. 
 

Justificação oral 
 
Sala das sessões, em 29 de maio de 1958. – 

Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Lima Teixeira, para justificar sua emenda. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor 
Presidente, aproveitei a oportunidade da tramitação 
do projeto, em discussão, para nêle incluir o 
Município de Santo Amaro, meu torrão natal, através 
de emenda que possibilite a criação de agência 
postal telegráfica e construção do respectivo prédio. 

Segundo trabalho do IBGE, verifica-se que 
aquela cidade, uma das mais florescentes do meu 
Estado, ocupa o terceiro lugar entre os Municípios 
baianos, com boas possibilidades econômicas e 
apreciável população. 

Assim, justifica-se a emenda, que espero 
receba parecer favorável das Comissões, e seja, 
depois, aprovada pelo Plenário. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Lima Teixeira justificou, da tribuna ,a emenda que 
vou submeter ao apoiamento do Plenário. 

Os Srs. Senadores que a apoiam, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Está apoiada. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. (Pausa). 
Encerrada. 
O projeto volta às Comissões de Constituição 

e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras e 
de Finanças, para que opinem sôbre as emendas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 231, de 1957, que acrescenta parágrafo ao  
artigo 682 do Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 
1943 – Consolidaçdo das Leis do Trabalho – (Dispõe 
sôbre a substituição de Juízes representantes 
classistas dos Tribunais Regionais do Trabalho,  
nas faltas ou impedimentos dos titulares efetivos e 
respectivos Suplentes); tendo Pareceres Favoráveis, 
sob nº 96 a 98, de 1958, das Comissões de 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
 

Constituição e Justiça; de Legislação Social; e de 
Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº206, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 155, letra d, do Regimento 

Interno, requeiro, adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 1957, a fim de 
se solicitar o pronunciamento do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho sôbre a respectiva 
matéria. 

Sala das Sessões, em 29 de maio de 1958. – 
Gilberto Marinho. – Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do Dia, 
a fim de aguardar se cumpra a diligência 
requerida. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara, nº 249, de 1957, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir à Comissão do Vale do São 
Francisco o crédito especial de Cruzeiros 
5.000.000,00 para construção de uma ponte sôbre 
o Rio das Velhas, na cidade de Jequitibá, Estado de 
Minas Gerais, tendo Pareceres (ns. 1264, de 1957, 
e 164, de 1958) da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto e contrário à emenda de 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que aprovaras a 
Emenda nº 1, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 
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EMENDA Nº 1 
 

Para a substituição e ampliação das 
instalações e tubulações de irrigação no núcleo agro-
industrial de Petrolândia, Pernambuco – a cargo da 
Comissão do S. Francisco – Cr$ 5.000.00,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 249, DE 1957 

 
(Nº 1.293-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir à Comissão 

do Vale do São Francisco, o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 para construção de uma ponte sôbre o 
Rio das Velhas, na cidade de Jequitibá, Estado de 
Minas Gerais. 

 
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$ 5.000.000.00 (cinco milhões de cruzeiros), para 
construção, em cooperação com o Govêrno do Estado 
de Minas Gerais, de uma ponte sôbre o Rio das 
Velhas, na cidade de Jequitibá, no mesmo Estado. 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 251, de 1957, que modifica o parágrafo único do 
art. 509, do Código de Processo Civil; tendo Parecer 
Favorável, sob nº 160, de 1958, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 251, DE 1957 

 
(Nº2.395-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica o parágrafo único do art. 509, do 

Código de Processo Civil. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O parágrafo único do artigo 509 do 

Código de Processo Civil passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 509............................................................. 
Parágrafo único. O formal de partilha poderá 

ser substituído por simples certidão de pagamento 
da legítima, se esta não exceder de Cr$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros). Nesse caso, transcrever-se-
á na certidão a sentença final da partilha, transitada 
em julgado". 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 257 de 1956, que determina a aplicação 
dos arts. 32 e seguintes do Decreto-lei nº 9.760,  
de 5 de setembro de 1946, nas ações promovidas 
em juízo pelos Estados, Distrito Federal,  
Territórios e Municípios, para discriminarem ou 
demarcarem as terras públicas de seu patrimô- 
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nio; tendo Pareceres (números 451, de 1957 e 159, 
de 1958) da Comissão de Constituição e Justiça, 
primeiro parecer, favorável; segundo parecer, 
reconsiderando o seu pronunciamento anterior para 
opinar pela rejeição. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 257, de 1956 

 
(Nº 4.515-B, de 1954, na Câmara dos Deputados) 

 
Determina a aplicação dos artigos 32 e 

seguintes do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946, nas ações promovidas em juízo pelos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios 
para discriminarem ou demarcarem as terras 
públicas de seu patrimônio. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Nas ações promovidas em juízo pelos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios 
para discriminarem ou demarcarem as terras 
públicas de seu patrimônio, aplicar-se-á, no que 
couber, o procedimento judicial da subseção III, da 
Seção IV, do Capítulo II do Titulo I, arts. 32 e 
seguintes, do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946. 

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 Lei da Câmara, 

nº 260, de 1957, que concede a pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Ernestina Peressoni, viúva 
de Tomaz Peressoni; tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 126 e 127, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
Em discussão. 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo quem 

peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 260, de 1957 

 
(Nº 1.373-D, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Ernestina Peressoni, viúva de Tomaz 
Peressoni. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a Ernestina 
Peressoni, viúva de Tomaz Peressoni. 

Art. 2º Por morte da beneficiária reverterá a 
pensão às suas filhas solteiras. 

Art. 3º A despesa com o pagamento da 
pensão, de que trata o art. 1º, correrá à conta da 
verba orçamentária do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União. 
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Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a matéria 
constante do avulso da Ordem do Dia. 

Não há oradores inscritos para esta 
oportunidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
acabo de receber telegrama da Western, do meu 
Estado, firmado pelo Presidente da Federação do 
Comércio da Bahia, o Sr. Deraldo Motta, no qual são 
pedidas urgentes providências ao Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas, no sentido de sanar 
deficiência, sobretudo de recursos e de transportes, 
da Ferrovia Leste-Brasileiro. 

Não é a primeira vez que veiculo apêlo dessa 
ordem. Há menos de um ano, a Assembléia 
Legislativa do meu Estado formulou protesto em 
tôrno da falta de transportes ferroviários na Bahia, da 
qual se ressentem, sobretudo, a distribuição de 
mercadorias e o comércio, enormemente 
prejudicados. 

Pelos têrmos do telegrama que lerei, o Senado 
poderá concluir que a situação é idêntica ou pior do 
que a relatada por mim, desta tribuna, há um ano. 
Diz o seguinte: 

"Nesta data estamos enviando ao Sr. Renato 
Feio o seguinte telegrama, pedindo a intervenção  
de V. Exa., a fim de melhorar a situação dos 
transportes do Estado da Bahia. Estando a  
Bahia se ressentindo, de longos anos, de  
falta absoluta de transportes ferroviários e  
tornando-se já agora calamitosa a situação, impedin- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

do o abastecimento de mercadorias nas diversas 
praças, com graves prejuízos das classes 
produtoras, a Federação do Comércio da Bahia 
apela para V. Exa. a fim de que sejam 
desembaraçadas e enviadas, com a devida  
urgência, as dez locomotivas Diesel destinadas  
à Leste Brasileiro, que se ressente da falta absoluta 
de tração, não podendo seus dirigentes, com 
recursos próprios, atender aos constantes apelos 
que lhe são dirigidos pelos componentes das  
classes produtoras baianas. Saudações. – Deraldo 
Motta". 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer. 
O SR. NEVES DA ROCHA: – Recebi 

telegrama idêntico, assinado também pelo  
Sr. Deraldo Motta. Faço minhas as palavras  
de V. Exa., secundando o apêlo que dirige ao 
eminente Sr. Renato Feio, digno Diretor da  
Rêde Ferroviária Federal, no sentido de que 
providencie o envio, com a maior urgência, das 
dez locomotivas "Diesel", prometidas à Leste 
Brasileiro. Dêste modo, talvez seja possível  
obviar a situação calamitosa em que se  
encontra essa estrada-de-ferro, que serve a 
grandes e progressistas municípios do território 
baiano. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a V. 
Exa., Senador Neves da Rocha. 

Sr. Presidente, há pouco tempo, visitando  
o Diretor da Leste Brasileiro na Bahia, o engenheiro 
Oswaldo Rios, solicitei de S. Sa. uma composição 
para levar a comitiva do Sr. João Goulart  
à inauguração de um ambulatório no interior  
da Bahia. Informou-me S. Sa. que a deficiência  
de transporte era tão grande que só poderia  
arranjar o carro de inspeção e mais dois  
vagões, pois não dispunha de meios 
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para atender a um pedido tão justo como aquêle, 
para conduzir o Vice-Presidente da República. 

O que o telegrama relata é muito grave. Há 
deficiência de transportes ferroviários na minha terra 
e estou certo de que o Presidente da Rêde 
Ferroviária Nacional S. A. atenderá a êsse apêlo, 
que estendo, também, ao Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas. Interessado pelos problemas 
baianos, não há de permitir S. Exa, continue o meu 
Estado nessa situação, sobretudo o comércio, 
prejudicado, como se encontra, com a falta de 
transportes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Vou encerrar a sessão. Designo para a de 
amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 33, de 1957, que altera os Quadros da 
Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dá outras providências 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 178, de 1958, do Sr. Lino de Mattos e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão de 23 de mês em 
curso) tendo Pareceres (nº 1.120, 1.121, 1.123, de 
1957) das Comissões: de Constituição e Justiça, 
favorável, exceto em relação aos artigos 3º, 5º e 8º; 
de Serviço Público Civil, favorável ao projeto, com as 
Emendas que oferece, sob ns. 1-C e 2-C; de 
Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas ns. 1-C 
e 2-C, e dependendo de pronunciamento das 
mesmas Comissões sôbre as emendas de Plenário. 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara, nº 225, de 1957, que cria  
cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá  
outras providências, tendo pareceres I – Sôbre o 
Projeto (nº 52 e 53, de 1958) das Comissões: de 
 

Serviço Público Civil, pela aprovação, com a Emenda 
que oferece, de nº 1-C; e de Finanças, favorável  
ao projeto e à emenda da Comissão de Serviço 
Público Civil. II – Sôbre a Emenda de Plenário  
(ns. 156 e 157, de 1958) das Comissões; de  
Serviço Público Civil, favorável, nos têrmos da 
subemenda substitutiva que oferece; e de Finanças, 
favorável à subemenda da Comissão de Serviço 
Público. 

3 – Votação, em 2ª discussão, do Projeto de 
Lei do Senado, nº 41, de 1952, que dispõe sôbre o 
adicional de insalubridade para trabalhadores 
marítimos, tendo Pareceres da Comissão de 
Redação: nº 793-54, oferecendo a redação do 
vencido em 1ª discussão; da Comissão de  
Constituição e Justiça; nº 555-57, pela 
constitucionalidade das Emendas de 2ª discussão; e, 
quanto ao mérito, contrário à de nº 1 e favorável à de 
nº 2; da Comissão de Legislação Social, nº 556, de 
1957, contrário às Emendas; nº 558-57, (novo 
exame, em virtude de pedido da Comissão de 
Finanças) reformando o seu primeiro 
pronunciamento, para aconselhar a rejeição do 
projeto; da Comissão de Saúde: nº 557-57, contrário 
às Emendas; nº 129-58, (novo exame, em 
conseqüência de requerimento aprovado em 
Plenário) favorável ao projeto de acôrdo com o seu 
primeiro pronunciamento nº 559-57, contrário ao 
projeto; da Comissão de Finanças: número 806-57, 
contrário ao projeto. 

4 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 8, de 1955, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova os dois Protocolos relativos a 
emendas à "Convenção sôbre Aviação Civil 
Internacional", tendo Pareceres Favoráveis, sob nº 
103 e 161, de 1948, das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Relações Exteriores. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 239, de 1956, que considera 
empregados os trabalhadores autônomos para os 
  



– 924 – 
 
efeitos da legislação do trabalho e da previdência 
social, tendo Pareceres Favoráveis, sob nº 372 e 
373, de 1957, das Comissões: de Legislação Social; 
e de Economia. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 257, de 1957, que concede isenção de 
direitos de importação, impôsto de consumo e taxas 
aduaneiras para um trator e seus acessórios e uma 
máquina para olaria doados à Prelazia do Xingu, no 
Estado do Pará, tendo Pareceres Favoráveis, sob nº 
124 e 125, de 1958, das Comissões: de Economia e 
de Finanças. 

7 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 299, de 1956, que modifica disposições 
da Consolidação das Leis do Trabalho (estende aos 
trabalhadores portuários as disposições da Lei nº 
1.561, de 21 de fevereiro de 1956), tendo Pareceres, 
sob nº 1.057 a 1.059, de 1957, das Comissões: de 
Constituição e Justiça pela constitucionalidade; e de 
Legislação Social, contrário. 

8 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 3, de 1958, que considera sujeitos à 
contribuição para todos os fins da previdência  
social o repouso semanal remunerado e as 
gratificações concedidas por tempo de serviço,  
como prêmio de freqüência ou abono de 
 

família, tendo Pareceres (nº 142 e 143, de 1958) das 
Comissões: de Legislação Social, contrário; e de 
Finanças, favorável. 

9 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara, nº 50, de 1958, que modifica o  
art. 3º da Lei nº 2.931, de 27 de outubro de  
1956 – Dispõe sôbre o penhor industrial de  
veículos automotores, equipamento para execução 
de terraplenagem e pavimentação, e quaisquer 
viaturas de tração mecânica e dá outras 
providências, tendo Pareceres Favoráveis, sob  
nº 165 e 166, de 1958, das Comissões: de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

10 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 57, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, 
destinado à Província Brasileira dos Irmãos 
Lassalistas – Sociedade Porvir Científico, com sede 
em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo Parecer Favorável, sob nº 167, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 

minutos. 
 



50ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E VICTORINO FREIRE 
 

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

Mourão Vieira.  
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos.  
Álvaro Adolpho.  
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Mathias Olympio.  
Onofre Gomes.  
Fernandes Távora.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino.  
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo.  
Freitas Cavalcanti.  
Jorge Maynard.  
Lourival Fontes.  
Neves da Rocha.  
Juracy Magalhães.  
Lima Teixeira.  
Carlos Lindenberg.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho.  
Benedicto Valladares.  
Lineu Prestes. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Othon Mäder. 
Nereu Ramos. 
Mem de Sá. (40). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de  
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Sylvio Curvo, servindo de 2º  

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Jorge Maynard, servindo de 1º 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Aviso 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda, nº 158, como 

segue: 
Nº 158. 
Rio de Janeiro, D.F., em 8 de maio de 1958. 
Senhor 1º Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa.  

que êste Ministério está envidando esforços no 
sentido de serem ultimados os esclarecimentos a 
que se refere o Requerimento nº 47, de 1958, da 
autoria do Senhor Senador Juracy Magalhães, para 
imediato encaminhamento a essa Casa do 
Congresso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmim. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
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Ofícios 
 
Do Sr. Presidente da Comissão de Finanças da 

Câmara dos Deputados, nº 50, nos seguintes têrmos: 
Câmara dos Deputados. 
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1958. 
Ofício nº 50. 
Senhor Secretário: 
Na forma do Regimento Comum, tenho a 

honra de comunicar a Vossa Excelência que as 
emendas oferecidas por essa Casa do Congresso ao 
Projeto nº 2.552-C-57, que "autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, 
para auxiliar a Federação Universitária Paulista de 
Esportes, na construção de um "Estádio 
Universitário", serão apreciadas por esta Comissão 
na próxima têrça-feira, dia 3 de junho. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos do meu mais profundo 
respeito. – Victorino Correia, Presidente da 
Comissão de Finanças. 

Publique-se. 
– Da Câmara dos Deputados, nº 612, 

encaminhando autógrafos. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 95, de 1958 

 
(Nº 2.865-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede, durante cinco anos, o auxílio de Cr$ 

25.000.000,00 ao Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica concedido ao Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, durante cinco anos, o 
auxílio de Cr$ 25.000.000.00 (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros) para conclusão de suas obras. 

Parágrafo único. Na proposta  
orçamentária dos anos de 1959, 
 

1960, 1961 e 1962 o Poder Executivo fará  
constar, no Anexo do Ministério da Educação  
e Cultura, o auxílio de que trata a presente  
lei. 

Art. 2º Para atender ao disposto nesta  
lei, durante o corrente exercício, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério  
da Educação e Cultura, o crédito especial de  
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros),  
a ser entregue ao Museu de Arte Moderna do  
Rio de Janeiro para complementação do auxílio 
previsto. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura e de Finanças. 

 
PARECER 

Nº 179, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

a emenda apresentada, em Plenário, ao Projeto de 
Lei da Câmara, nº 72, de 1957, que suprime a alínea 
e do art. 4º do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro 
de 1944. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
Como é do conhecimento desta Comissão,  

já que se trata de proposição que por ela  
transitou, recebendo unânime parecer favorável,  
o projeto a que se refere a emenda em causa 
suprime a alínea e do art. 4º do Decreto-lei nº  
6.920, de 3 de outubro de 1944, por fôrça do  
qual é facultado atribuir aos servidores do  
Instituto Nacional do Pinho gratificação anual, 
equivalente, no máximo, ao salário mensal da 
função. 

Como era de esperar, já que, além do  
mais, visa êle a pôr têrmo a uma situação  
de exceção e desigualdade, já que os  
servidores das autarquias estão, também, co- 
  



– 927 – 
 
mo os demais servidores federais, aos quais não  
tem por que se sobrepor, sujeitos ao mesmo  
regime jurídico, o estabelecido no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União (art. 252,  
item II), mereceu já, o projeto em tela, a  
aprovação, unânime, sem nenhuma discrepância,  
de todos os órgãos técnicos desta Casa, que  
sôbre êle se manifestaram, ou sejam, as  
Comissões de Constituição e Justiça, de  
Serviço Público e Finanças, acordes, todos, em 
reconhecer e afirmar a justiça e conveniência da lei 
proposta. 

Em Plenário foi apresentada uma emenda pela 
qual ao invés da supressão da pré-citada alínea e do 
art. 4º do Decreto-lei número 6.920, de 3 de outubro 
de 1944, apenas se lhe dá nova redação, facultando 
mas não impondo a gratificação que o projeto propõe 
extinguir. 

Como se vê, a emenda deixa a questão 
pràticamente na mesma... 

Somos, assim, pela sua rejeição, coerente 
com o parecer anterior desta Comissão, porque a 
consideramos, senão inconstitucional, por contrária 
ao princípio de igualdade, que também deve  
amparar todos os servidores públicos, não  
lhes permitindo discriminações descabidas e 
odiosas, pelo menos infringentes do regime jurídico 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 28 de maio de 1958. 

– Lourival Fontes, Presidente. – Lameira Bittencourt, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Benedicto Valladares. 
– Attílio Vivacqua. – Lineu Prestes. 
 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER  
SUPRA 

 
Nº 1 

 
Art. 1º Fica modificada a alínea e do  

art. 4º do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro  
de 1944, que lhe foi acrescentada por fôr- 
 

ça do disposto no art. 1º do Decreto-lei nº 8.247, de 
28 de novembro de 1945, que passará a ter a 
seguinte redação: – Gratificação anual, equivalente, 
ao máximo, ao salário mensal, de função, não tendo 
caráter de obrigatoriedade. 
 

Justificação 
 
A presente emenda substitutiva visa a 

modificar a redação do art. 1º do projeto original, 
que, como se sabe, tem como escopo suprimir a 
alínea e do art. 4º do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de 
outubro de 1944, que priva os servidores do Instituto 
Nacional do Pinho de receber, cada fim de ano, a 
sua gratificação. Essa gratificação em nada onera os 
cofres públicos, é matéria doméstica, interna, 
daquela autarquia e pela presente emenda não 
adquirirá caráter de obrigatoriedade, sendo, portanto, 
facultativa, ficando sua aplicação a critério de seus 
dirigentes, isto é, dentro de suas possibilidades 
financeiras. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1958. – 
Jorge Maynard. 

 
PARECER 

Nº 180, de 1958 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 

4, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei, nº 4, de 1957, de iniciativa 
do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1958. 
– Públio de Mello, Presidente eventual. – Argemiro 
de Figueiredo, Relator. – Sylvio Curvo. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 180, de 1958 
 
Redação Final do Projeto de Lei  

do Senado, nº 4, de 1957, 
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que denomina Escola Industrial Coriolano de 
Medeiros à Escola Industrial de João Pessoa. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a denominar-se Escola Industrial 

Coriolano de Medeiros a Escola Industrial de João 
Pessoa, na Capital do Estado da Paraíba. 

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

PARECER 
Nº 181, de 1958 

 
Redação para 2ª discussão do Projeto de Lei 

do Senado, nº 12, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Lei, nº 12, de 1957, originário 
do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1958. 
– Públio de Mello, Presidente eventual. – Argemiro 
de Figueiredo, Relator. – Sylvio Curvo. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 181, de 1958 
 
Redação para 2ª discussão do Projeto de Lei 

do Senado, nº 12, de 1957, que dispõe sôbre o 
registro de diplomas expedidos por estabelecimentos 
de Ensino Superior. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Serão admitidos a registro, na Diretoria 

do Ensino Superior do Ministério da Educação e 
Cultura, os diplomas expedidos por estabelecimentos 
de ensino superior, ao tempo sob inspeção 
preliminar, que houverem sido oficializados ou 
reconhecidos. 

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

 
PARECER 

Nº 182, de 1958 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo, nº 21, de 1957. 
 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo, nº 21, de 
1957, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 28 de maio de 1958. 
– Públio de Mello, Presidente eventual. – Argemiro 
de Figueiredo, Relator. – Sylvio Curvo. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 182, de 1958 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo, nº 21, de 1957. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do artigo 77, § 1º, da 
Constituição Federal, e eu promulgo, o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ... –1958 
 
Determina o registro do contrato celebrado 

entre o Ministério da Agricultura e José Ferreira 
Batista e sua mulher. 

 
Art. 1º É determinado o registro, pelo Tribunal 

de Contas, do contrato celebrado a 24 de dezembro 
de 1954 e respectivo têrmo aditivo de 1º de setembro 
de 1955, entre o Ministério da Agricultura e José 
Ferreira Batista e sua mulher, Hilda Bezerra  
Ferreira, para financiamento de obras destina- 
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das à irrigação de terras de propriedade dos 
mesmos, situadas no Município de Glória, no Estado 
da Bahia. 

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

PARECERES 
Ns. 183, 184 e 185, de 1958 

 
Nº 183, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, nº 74, de 1958, que fixa 
os efetivos dos oficiais dos Corpos e Quadros da 
Marinha de Guerra e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Com base em Exposição de Motivos do titular 

da pasta da Marinha, o Sr. Presidente da República 
enviou Mensagem ao Congresso Nacional, dando 
nova composição aos efetivos dos Corpos e Quadros 
daquele ramo das Fôrças Armadas. 

O documento firmado pelo Ministro em causa, 
assinala, de início, a necessidade de uma periódica 
revisão nos efetivos da Marinha, de sorte a que êles 
acompanhem as diversas transformações por que 
passa a lotação dos navios e diferentes 
estabelecimentos navais. A última revisão foi objeto 
da Lei nº 1.531, de 29 de dezembro de 1951. Após 
isso, o desdobramento das diversas organizações 
terrestres marchou ao lado da incorporação de 
algumas unidades, estando outras em fase de 
ultimação. Acresce, ainda, que vários postos de 
fronteira, a cujo cargo foi cometida a preservação da 
soberania nacional, foram criados pela Marinha, em 
consonância com as necessidades militares e 
alfandegárias, estas para prevenir a evasão de 
rendas. 

Por tais fundamentos, o Sr. Presidente da 
República houve por bem encaminhar o presente proje- 
 

to à consideração do Congresso Nacional, 
obedecendo, destarte, o mandamento do artigo 67, § 
1º da Constituição Federal. 

Somos pela constitucionalidade da proposição 
em espécie. A ilustrada Comissão de Segurança dirá 
no mérito. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Lima Guimarães. – 
Argemiro de Figueiredo. – Attílio Vivacqua. – Lameira 
Bittencourt. – João Villasbôas. 

 
Nº 184, de 1958 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 74, de 1958. 
 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
O último reajustamento dos efetivos de oficiais 

dos diversos Corpos e Quadros da Marinha de 
Guerra foi feito em 1951, através da Lei nº 1.531, de 
29 de dezembro. 

De lá para cá, a Marinha expandiu-se 
consideràvelmente, tanto em suas organizações 
terrestres como em suas unidades navais. 

Assim, no tocante às fôrças de terra, foi 
constituído o Terceiro Batalhão Regional de 
Fuzileiros Navais, achando-se em estudo a criação 
de outra unidade semelhante em Uruguaiana; e foi 
inaugurado, também, o moderno Centro de Instrução 
do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha do 
Governador. 

No tocante às unidades navais, foram, neste 
período, incorporadas à Marinha mais as seguintes: 
dois transportes de Tropa, estando mais dois em 
construção no Japão; dois Navios Hidrográficos; dez  
(10) Corvetas; dois submarinos e um Navio 
Aeródromo, êste em fase de aquisição. 

O Sr. Ministro da Marinha, lembrando tudo isso, 
e considerando a necessidade de regularizar a si- 
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tuação dos oficiais designados para servir no Núcleo 
de Comando da Zona de Defesa Atlântica e na 
Escola Superior de Guerra, enviou exposição de 
motivos ao Sr. Presidente da República, sugerindo o 
envio de projeto ao Congresso Nacional, atualizando 
os efetivos da Marinha, o que foi aceito pelo Chefe 
do Executivo. 

II. O projeto, alterado na Câmara, assim 
organiza os quadros da Marinha: 

 
Corpo da Armada 

 
Almirante-de-Esquadra 2 
Vice-Almirante 14 
Contra-Almirante 23 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 110 
Capitão-de-Fragata 220 
Capitão-de-Corveta 360 
Capitão-Tenente 600 
1º Tenente 350 
2º Tenente (aberto)  
 1.679 

 
Corpo de Fuzileiros Navais 

 
Vice-Almirante 1 
Contra-Almirante 3 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 15 
Capitão-de-Fragata 35 
Capitão-de-Corveta 50 
Capitão-Tenente 95 
1º Tenente 120 
2º Tenente (aberto)  
 319 

 
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais 

 
Vice-Almirante 1 
Contra-Almirante 2 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 14 
Capitão-de-Fragata 38 
Capitão-de-Corveta 60 
Capitão-Tenente 45 
 160 

 
Corpo de Intendentes da Marinha 

 
Vice-Almirante 1 
Contra-Almirante 2 

 

Capitão-de-Mar-e-Guerra 21 
Capitão-de-Fragata 50 
Capitão-de-Corveta 90 
Capitão-Tenente 120 
1º Tenente 180 
2º Tenente (aberto)  
 464 

 
Corpo de Saúde da Marinha 

Quadro de Médicos 
 

Vice-Almirante 1 
Contra-Almirante 2 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 21 
Capitão-de-Fragata 50 
Capitão-de-Corveta 80 
Capitão-Tenente 120 
1º Tenente 100 
 374 

 
Quadro de Farmacêuticos 

 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 2 
Capitão-de-Fragata 5 
Capitão-de-Corveta 8 
Capitão-Tenente 20 
1º Tenente 25 
 60 

 
Quadro de Cirurgiões Dentistas 

 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 4 
Capitão-de-Fragata 10 
Capitão-de-Corveta 20 
Capitão-Tenente 50 
1º Tenente 47 
 131 

 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha 

 
Capitão-de-Corveta 15 
Capitão-Tenente 70 
1º Tenente 130 
2º Tenente 130 
 345 

 
Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de 

Fuzileiros Navais 
 

Capitão-de-Corveta 3 
Capitão-Tenente 7 
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1º Tenente 15 
2º Tenente 25 
 50 

 
Quadro de Músicos Fuzileiros Navais 

 
Capitão-Tenente 1 
1º Tenente 2 
2º Tenente 3 
 6 

 
No artigo 2º e seus parágrafos o projeto 

dispõe sôbre a maneira de preencher as vagas 
provenientes do aumento dos efetivos. 

No artigo 3º revigora as disposições do artigo 
5º e seus §§ 1º, 2º, 6º, 7º, 9º e 10 da Lei nº 1.531-A, 
de 29 de dezembro de 1951. 

Nos artigos 4º, 5º e 6º cuida-se, 
respectivamente, do ingresso nos Quadros do Corpo 
de Saúde da Marinha; da promoção dos atuais 
Segundos Tenentes dos Quadros de Cirurgiões 
Dentistas e Farmacêuticos, e dos dentistas civis do 
Ministério da Marinha que contem mais de 10 (dez) 
anos de serviço efetivo. 

III – O projeto do Executivo foi emendado na 
Câmara, nêle se introduzindo, inclusive, a criação de 
Quadros de Farmacêuticos e Músicos Fuzileiros 
Navais. 

O Sr. Ministro da Marinha, ouvido sôbre o 
assunto, embora acentuando certas inconveniências 
contidas na proposição, manifestou-se favoràvelmente 
às alterações nos efetivos, feitas na Câmara dos 
Deputados, adiantando que o Quadro de 
Farmacêuticos, que não constava da mensagem 
presidencial, resultou de solicitação do Ministério da 
Marinha. 

Ressalte-se que a fixação dos efetivos dos 
Corpos e Quadros é resultado de estudos cuidadosos 
feitos pelos órgãos técnicos de cada uma das Fôrças 
Armadas, e, assim, não nos parece aconselhável a 
introdução de alterações, muita vez decorrentes de 
interêsses em jôgo, para satisfazer aspirações 
 

pessoais e que nem sempre atendem, realmente, às 
necessidades da Administração, depois de ouvidos 
os respectivos órgãos técnicos. 

Temos, assim, de deixar de lado nosso ponto 
de vista pessoal, principalmente no que tange ao 
Corpo da Armada, o qual nos parece necessitar de 
maiores efetivos, e concordarmos com o eminente 
Ministro da Marinha. 

IV – Quanto às emendas do eminente colega 
Jorge Maynard, refletem elas, exatamente, o  
nosso ponto de vista pessoal sôbre os efetivos do 
Corpo da Armada. Entretanto, o exame mais 
aprofundado do assunto e as informações do Sr. 
Ministro da Marinha, nas quais é expressamente 
declarado que os estudos a que nos referimos na 
consulta que fizemos a Sua Excelência,  
ainda não chegaram, sequer, ao seu conhecimento; 
levam-nos a concluir não serem as mesmas 
oportunas. 

Em vista do exposto, somos pela aprovação 
do projeto e pela rejeição das referidas emendas. 

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1958. 
– Onofre Gomes, Presidente. – Caiado de Castro, 
Relator. – Pedro Ludovico. – Sylvio Curvo. – Sá 
Tinoco. 

 
N. 185, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 74, de 1958. 
 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
De autoria do Poder Executivo, o presente 

projeto (bastante alterado na Câmara dos 
Deputados) fixa os efetivos dos Corpos e Quadros 
da Marinha de Guerra. 

Há, é certo, um aumento nas despesas,  
mas perfeitamente justificado, devido ao 
desenvolvimento e ampliação de organizações e 
serviços da Armada, tanto em mar quanto  
em terra, o que cria necessidades novas, que  
urge atender. 
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É de acentuar, a propósito, que, desde 1951, 

não se faz nenhum reajustamento nos citados 
efetivos, e isso, por si só, mostra a oportunidade da 
presente providência legislativa. 

Tratando-se de proposição originária do  
Poder Executivo de competência privativa, na 
espécie, para propô-la – parece-nos dispensável 
proceder a maiores indagações quanto a despesas, 
pois, como Comandante Supremo das  
Fôrças Armadas, o Presidente da República  
conhece bem suas responsabilidades e as 
dificuldades do País. 

Diante do exposto, esta Comissão opina 
favoràvelmente, ao projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de maio de 1958. 
– Mathias Olympio, Presidente. – Julio Leite, Relator. 
– Paulo Fernandes. – Othon Mäder, vencido. – 
Novaes Filho. – Juracy Magalhães, vencido. – Lineu 
Prestes. – Carlos Lindenberg. – Ary Vianna. – 
Lameira Bittencourt. 

 
PARECERES 

NS. 186, 187 E 188, DE 1958 
 

Nº 186, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, nº 27, de 1958, que 
inclui nas funções de extranumerário mensalistas 
das tabelas únicas do Ministério da Marinha os 
professôres do Colégio Naval, dos Centros de 
Instrução, das Escolas de Aprendizes Marinheiros e 
Escolas Técnicas Profissionais, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
O presente projeto visa a modificar, para a 

condição de extranumerário mensalista, a situação 
dos professôres do Colégio Naval, dos Centros de 
Instrução, das Escolas de Aprendizes de Marinhei- 
 

ros, das Escolas Técnicas Profissionais e orientadores 
educacionais do Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk, mantidos pelo Ministério da Marinha, que 
percebem vencimentos à conta de dotações globais, 
fundos especiais ou recursos próprios dos 
mencionados estabelecimentos de ensino. 

Ouvido o Ministério da Marinha, o titular da 
pasta, em informação dirigida à outra Casa do 
Congresso, pronunciou-se favoràvelmente à 
aprovação do projeto. 

Posteriormente, o nobre Deputado Lopo 
Coelho, na Comissão de Serviço Público Civil e com 
unânime apoio desta, apresentou emenda, 
aproveitando, como Assistentes de Ensino, os 
professôres do Colégio Pedro II, desde que estejam 
devidamente registrados como professôres de 
ensino secundário no Ministério da Educação. 

Trata-se, como assinala a douta Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara, de medida 
profundamente humana. A fim de atender à população 
em idade escolar, do ensino secundário, cujo 
crescimento se eleva acentuadamente, de ano para 
ano, na Capital da República, o Govêrno Federal, que 
mantém ùnicamente um estabelecimento de ensino 
secundário, Colégio Pedro II, foi obrigado, verificando a 
intensidade e importância do problema, a proceder a 
uma ampliação em sua rêde de ensino secundário, 
nesta Capital. 

Para tal fim, criou o Colégio Pedro II três 
seções localizadas nas Zonas Norte e Sul da cidade 
(Engenho Novo, Tijuca e Botafogo) que ministram, 
sob a mesma direção administrativa, a educação 
secundária a alguns milhares de alunos. Em 
decorrência dessa criação, ampliou-se o Colégio 
Pedro II e foram admitidos, dentro do critério 
estabelecido pela Congregação, novos professôres. 

Impedindo a legislação vigente o  
ingresso dêsses docentes como extranumerários 
mensalistas, foram os mesmos admitidos  
mediante irrisório salário-aula, cento e cin- 
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qüenta cruzeiros, sem direito à sua percepção nos 
feriados, pontos facultativos, dias santificados e 
férias escolares. 

Cumpre ressaltar que a legislação em vigor 
obriga aos estabelecimentos particulares de ensino a 
procederem ao pagamento dos professôres nos 
feriados semanais, fato entretanto que não se 
verifica com os professôres do único colégio que o 
Govêrno Federal mantém na Capital da República. 
Êsses professôres assim se encontram, numa 
grande maioria, há cêrca de 34 anos. A proposição, 
fazendo tão-sòmente justiça ao magistério, vem 
corrigir grave anomalia no serviço público. 

Assim considerando, manifestamo-nos pela 
aprovação do projeto, sob seu aspecto jurídico. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Attílio Vivacqua. 
– Benedicto Valladares. – João Villasbôas. – Ruy 
Carneiro. 

 
Nº 187, de 1958 

 
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 27, de 1958. 
 
Relator: Sr. Nelson Firmo. 
A finalidade do projeto é esta: incluir na função 

de extranumerário-mensalista. das Tabelas únicas 
do Ministério da Marinha e do Ministério da 
Educação e Cultura, os professôres que vêm sendo 
remunerados por fundos especiais ou pelo regime de 
horas de aulas ministradas. 

Fazendo nossas as fortes razões 
apresentadas pelo nobre Senador Gilberto  
Marinho, no judicioso parecer aprovado por 
unanimidade pela Comissão de Constituição e 
Justiça, tendo ainda o projeto merecido apoio 
unânime da Comissão de Educação e Cultura  
da Câmara dos Deputados, somos inteiramen- 
 

te favorável à sua aprovação. Há, nêle, 
indiscutivelmente, um sentido humano e altamente 
vantajoso à causa do ensino, além de constituir um 
estímulo à laboriosa classe dos professôres, sempre 
tão desamparada no Brasil. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Mourão Vieira, Presidente. – Nelson Firmo, 
Relator. – Públio de Mello. – Mem de Sá, com 
restrições. 

 
Nº 188, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, nº 27, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 27, de 1958, 

determina que os professôres do Colégio Naval, dos 
Centros de Instrução, das Escolas de Aprendizes 
Marinheiros e das Escolas Técnicas Profissionais, 
mantidos pelo Ministério da Marinha, que percebem 
vencimentos à conta de dotações globais, fundos 
especiais, ou recursos próprios dos mencionados 
estabelecimentos de ensino, passam a ocupar 
funções de extranumerários mensalistas nas Tabelas 
únicas do mesmo Ministério. 

Prevê, ainda, o projeto, o aproveitamento, 
como Assistentes do Ensino, dos atuais professôres 
do Colégio Pedro II, Internato e Externato – pagos, 
pelo regime de hora de aula ministrada, desde que 
estejam devidamente registrados como professôres 
de ensino secundário do mesmo Ministério. 

Por fôrça do art. 3º do projeto, são também 
incluídos nas Tabelas Únicas do Ministério da 
Marinha os atuais orientadores educacionais do 
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no 
exercício de professôres. 

Finalmente, determina o art. 4º da proposição 
em exame que as despesas decorrentes  
serão atendidas, no atual exercício, pelas ver- 
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bas globais de extranumerários contratados dos 
Ministérios da Marinha e da Educação e Cultura. 

O projeto não cria cargos, não havendo 
necessidade de abertura de créditos especiais, 
porquanto o pagamento será feito por verba geral de 
extranumerários, cujo montante já foi aprovado. 

O número de beneficiados é reduzido, 
tratando-se exclusivamente de professores pagos 
pelo Fundo Naval e, no Colégio Pedro II, pelo regime 
da hora de aula ministrada. Os interessados já sé 
encontram em exercício e continuarão a exercer as 
funções compatíveis com os seus títulos e 
habilitações, pois possuem o registro definitivo na 
Divisão do Ensino Secundário do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Não haverá admissão de novos professôres 
mas, sim, apenas aproveitamento dos já existentes. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 30 de maio de 1958. 
– Álvaro Adolpho, Presidente. – Mathias Olympio, 
Relator. – Novaes Filho. – Othon Mäder. – Paulo 
Fernandes. – Carlos Lindenberg. – Ary Vianna. – 
Lameira Bittencourt, com restrições. – Juracy 
Magalhães. 

 
PARECERES 

NS. 189, 190 E 191, DE 1958 
 

Nº 189, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, nº 17, de 1958, que 
concede à Federação das Bandeirantes do Brasil o 
auxílio de Cr$ 10.000.000.00, para a conclusão e 
aparelhamento do edifício de sua sede no Distrito 
Federal. 

 
Relator: Sr. Bendicto Valladares. 
O presente projeto de lei, oriundo  

da Câmara dos Deputados, que 
 

visa a conceder à Federação das Bandeirantes do 
Brasil o auxílio de Cr$ 10.000.000,00 para conclusão 
e aparelhamento do edifício de sua sede no Distrito 
Federal nada tem de inconstitucional. 

Ressalvado o pronunciamento das Comissões 
especializadas, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Benedicto Valladares, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Ruy Carneiro. – 
Attílio Vivacqua. – Daniel Krieger. 

 
Nº 190, de 1958 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 17, de 1958. 
 
Relator: Sr. Públio de Mello. 
O projeto em questão visa conceder à 

Federação das Bandeirantes do Brasil um auxílio de 
Cruzeiros 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) 
para conclusão e aparelhamento de sua sede 
própria, na Capital da República. 

A Federação das Bandeirantes, fundada em 
1919, vem, ininterruptamente, há quase quarenta 
anos, contribuindo à formação moral e cívica da 
mocidade feminina do País. Em seus quadros se 
estimula o cooperativismo, a dedicação ao próximo, 
o sacrifício pessoal e tôdas as virtudes que 
modelarem o cidadão. Através de sua rêde de 
patrulhas e acampamentos, a F.B.B. dá às 
adolescentes brasileiras a oportunidade de fugir às 
rotinas dissolventes de recreação industrializada e 
manter contato sadio com a natureza, o exercício 
físico e a recreação comunitária. Êmulas do 
escotismo, a bandeirante persegue, em misteres 
mais adaptados a seu sexo, os mesmos ideais de 
aprimoramento físico e moral e solidariedade 
humana que Baden-Powell imprimiu à sua 
organização. 

Auxiliar a F.B.B. é, portanto,  
concorrer a uma ampliação dos 
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seus quadros, de suas instalações, de seus 
equipamentos, é contribuir para a formação de uma 
juventude sadia, no corpo e no espírito, é alicerçar, 
fora dos transviamentos e desvios de nosso tempo, a 
pátria de amanhã. 

Sala das Comissões, em 21 de maio de 1958. 
– Mourão Vieira, Presidente. – Públio de Mello, 
Relator. – Mem de Sá. – Nelson Firmo. 

 
Nº 191, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 17, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
Pelo presente projeto de lei da Câmara, é 

concedida à Federação das Bandeirantes do Brasil  
o auxílio de Cr$ 10.000.000.00, para a conclusão e 
aparelhamento do edifício de sua sede, na Capital da 
República. 

A entidade beneficiária, por fôrça do art. 2º da 
proposição, obrigar-se-á a utilizar um dos andares 
para seus serviços gerais e cinco outros para 
habitação de moças que se dediquem a trabalho ou 
a cursos profissionais ou científicos, devendo 
restituir, com os juros de 6%: ao ano, desde a data 
do recebimento, a quantia efetivamente entregue, se 
fôr mudada a destinação do edifício ou se vier a 
dissolver-se sem que seu patrimônio seja  
destinado, a título gratuito, a outra instituição de fins 
idênticos. 

O projeto, que já teve pareceres favoráveis 
das doutas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Educação e Cultura, merece, pela sua finalidade, 
tendo em vista os reais serviços assistenciais e de 
cultura empreendidos pela Federação das 
Bandeirantes do Brasil, a aprovação dêste órgão. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 30 de  

maio de 1958. – Álvaro Adolpho, 
 

Presidente. – Mathias Olympio, Relator. – Novaes 
Filho. – Othon Mäder. – Juracy Magalhães. – Paulo 
Fernandes. – Carlos Lindenberg. – Ary Vianna. – 
Lameira Bittencourt. 

Ofício do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal nos seguintes têrmos: 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
Of. G 203-58. 
Rio de Janeiro, D.F. – Em 29 de maio de 1958. 
Urgente. 
Senhor Presidente: 
Em atenção ao Ofício Urgente de Vossa 

Excelência, nº 253, de 28 de maio, tenho a honra de, 
reportando-me à carta que dirigi a Vossa Excelência, 
em 23 do corrente, prestar mais as informações 
seguintes: 

Convocado o Tribunal de Justiça para o dia 13 
do corrente mês, a fim de deliberar sôbre o Projeto 
nº 33, de 1957, a que se refere o ofício, não pôde o 
Tribunal terminar a sua apreciação, por isso que, na 
sessão, pediram "vista do assunto dois 
desembargadores". 

Tornou-se, assim, necessário aguardar que o 
expediente fôsse devolvido, com estudo, pelos dois 
membros do Tribunal, a fim de que esta Presidência 
pudesse convocar outra sessão, para terminar o 
exame da matéria. 

Essa devolução ainda não foi feita, senão por 
um dos desembargadores. Ainda que seja feita hoje 
pelo outro, não mais seria possível realizar-se até 30 
do corrente outra sessão (a convocação é feita por 
lei, com 48 horas de antecedência), em que, 
segundo o ofício de Vossa Excelência, o projeto 
estará na Ordem do Dia para votação. 

Na esperança de que o Senado se satisfaça, 
para deliberar com as considerações constantes do 
voto do Senhor Desembargador-Relator, faço anexar 
cópia do referido do voto sôbre o assunto, proferido 
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na sessão de 13 do fluente, e que por S. Exa., a meu 
pedido, me foi encaminhado. 

Outrossim, levo ao conhecimento de V. Exa. 
que, do acórdão do Tribunal Pleno de 2 de abril de 
1956, consta a seguinte consideração que parece 
interessar ao assunto: 

"Os serventuários da Justiça do Distrito 
Federal, como servidores civis da União, dos outros 
servidores se destacam, mais por fôrça de uma 
denominação especial tradicionalmente consagrada, 
do que, realmente, pela natureza de suas funções, 
investidura ou outros sinais específicos. A lei de 
Organização Judiciária do Distrito Federal (Decreto-
lei nº 1.527, de 31 de dezembro de 1945) depois de 
uma tentativa frustrânea de definição da classe dos 
serventuários (artigo 204), rendeu-se à necessidade 
de enumerá-los, para que se soubesse com certeza 
quem são os serventuários dentre os funcionários, 
que trabalham na Justiça. 

Diz assim o art. 206: 
I – Os tabeliães de notas; 
II – Os oficiais de registros; 
III – Os escrivães; 
IV – Os contadores; 
V – Os partidores; 
VI – Os avaliadores judiciais; 
VII – Os depositários judiciais; 
VIII – Os inventariantes judiciais; 
IX – O tutor e testamenteiro judicial; 
X – O liquidante judicial; 
XI – Os porteiros dos auditórios; 
XII – Os escreventes; 
XIII – Os oficiais de justiça; 
XIV – O auxiliar dos Curadores de Ausentes. 
"Como se vê, por essa simples  

enumeração, os serventuários da Justiça não 
pertencem ao quadro dos funcionários dos serviços 
auxiliares do Tribunal. E por isso é que, não ao 
Tribunal, mas ao Poder Executivo, compete  
o provimento dos cargos acima indicados, a 
 

nomeação como a exoneração dos serventuários. 
Aproveito a oportunidade para renovar a 

Vossa Excelência os protestos de minha alta estima 
e mais distinta consideração. – Des. Romão Côrtes 
de Lacerda, Presidente. 

 
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

 
Cópia autêntica do voto proferido pelo  

Exmo. Sr. Desembargador Xenócrates Calmon  
de Aguiar, em Sessão de 13 de maio corrente,  
no processo relativo ao pronunciamento  
solicitado pelo Egrégio Senado Federal sôbre as 
Emendas ao Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados, nº 33-57. 

 
"Entendo que ao Tribunal o que cabe é propor 

ao Poder Legislativo competente a criação ou a 
extinção de cargos referentes aos serviços da sua 
Secretaria e serviços auxiliares, como decorrência do 
encargo de elaborar o Regimento Interno e 
"organizar os serviços auxiliares", referido no item II 
do art. 97 da Constituição Federal. Assim, tomada 
pelo Tribunal a iniciativa da reorganização da 
Secretaria e serviços auxiliares, a Câmara dos 
Deputados, examinando a proposta-iniciativa,  
houve por bem alterá-la, no sentido, acredito, de 
ajustá-la à conveniência do serviço público e ao 
interêsse da União. O projeto da Câmara está, 
agora, no Egrégio Senado Federal, que também o 
examina com os melhores propósitos. No que tange 
à Secretaria e aos Serviços Auxiliares e aos 
funcionários e serventuários cujos cargos são 
providos pelo Tribunal, êste já tomou a iniciativa, 
abstendo-se de opinar sôbre as alterações que a 
Câmara dos Deputados tenha feito, dentro das suas  
atribuições, e, devemos acreditar, no interêsse do 
bem público. No que toca aos funcionários e 
serventuários cujos cargos não são de provimento  
do Tribunal, e que não pertencem à Secretaria 
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ou aos Serviços Auxiliares, o Tribunal não tem o que 
opinar, ressalvando, todavia, que não seria contrário a 
quaisquer medidas que beneficiassem a tais 
funcionários e serventuários, o que o Egrégio Senado 
Federal, com a costumeira justiça resolverá de acôrdo 
com o expresso interêsse público. Voto para que se 
transmita êste nosso pensamento ao Egrégio Senado 
Federal, manifestado o profundo agradecimento do 
Tribunal pela deferência que lhe foi prestada". 

Tribunal de Justiça do D.F., em 29 de maio de 
1958. – B. Gonçalves, Dactilógrafo, H. – E. de 
Oliveira, Secretário. 

Publique-se e junte-se ao projeto a que se 
refere. 

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

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): – Sr. 
Presidente, traz-me à tribuna o desejo de 
congratular-me com o País pela instalação, ontem, 
de uma instituição que, estou certo, produzirá frutos 
ótimos para o desenvolvimento econômico e o 
progresso do Brasil. 

Refiro-me ao Instituto "Roberto Simonsen" – Para 
o Desenvolvimento Econômico, criado sob os auspícios 
da Confederação Nacional da Indústria e do Serviço 
Social da Indústria, associação civil cultural, de intuitos 
não lucrativos, com personalidade de direito privado. 
Seus alevantados fins, entre outros, são os seguintes: 

"a) investigações e pesquisas de base, no 
propósito de fomentar os estudos econômicos- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

b) organizar e reunir a documentação, os 
elementos e os dados necessários a êsses estudos e 
pesquisas; 

c) incentivar, através de cursos, seminários, 
currículos especializados, bôlsas de estudos e outras 
modalidades específicas, a formação de técnicos em 
economia; 

d) promover e orientar publicações, inclusive 
edição de revistas ou outros periódicos, no interêsse 
cultural dos fins colimados; 

e) cooperar no estímulo e pendor pelos 
estudos dessa natureza, criando entre outras formas 
de incentivo, um prêmio anual, destinado ao melhor 
trabalho sôbre o desenvolvimento econômico do 
Brasil; 

f) programar e executar, dentro dos limites de 
sua atuação, tudo quanto possa concorrer para o 
êxito das finalidades idealizadas." 

Sr. Presidente, a simples leitura dos  
propósitos a que se vota a criação do Instituto 
"Roberto Simonsen" dá idéia da grandiosidade de 
seu objetivo e de como preencherá uma  
lacuna de nossas pesquisas especializadas.  
Um dos maiores e mais difíceis obstáculos  
com que se defrontam os planos e projetos  
para o progresso material do Brasil consiste na 
carência de dados exatos, precisos, de estudos e 
investigações minuciosos que permitam constituir os 
alicerces sôbre os quais se elaboram projetos 
viáveis, que não se surpreendam, no correr de sua 
execução, pelo imprevisto que muitas vêzes 
acarretam. 

Sr. Presidente, parece-me, portanto, oportuno 
e justo trazer, desta tribuna, as congratulações à 
Confederação Nacional da Indústria e, em especial, 
ao seu dinâmico e ativo presidente, Sr. Lídio  
Lunardi, que lhe vem dando orientação no sentido 
fecundo de realizações e esperanças para o País, 
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impulsionando a organização dentro de seu 
verdadeiro papel de promotor de progresso, 
consolidado em bases sólidas, de modo que o futuro 
do Brasil se concretize com os votos dos milhares de 
corações patriotas de seus filhos. 

É só, Senhor Presidente. (Muito bem!). 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti, para explicação 
pessoal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, quero ser tão 
breve quanto a carta que recebi, assinada por um 
nacionalista. Estranha o missivista meu silêncio por 
não haver comentado a recepção do Vice-Presidente 
dos Estados Unidos dá América do Norte, Sr. 
Richard Nixon, na sua peregrinação por algumas 
capitais da América do Sul. 

Na realidade, Sr. Presidente, tenho sido 
constante comentador da atitude deselegante do 
Departamento de Estado Norte-americano para com 
as Repúblicas ao sul do hemisfério. E devo dizer a 
Vossa Excelência que mantenho integralmente as 
críticas que fiz, por mais de uma vez, neste recinto, 
críticas amargas, porém justas, que já hoje estão 
sendo reconhecidas por aquêles mesmos que talvez 
me tenham feito restrições há alguns meses. Foi de 
propósito que não ocupei a tribuna anteriormente; e 
não a ocupei porque, como nacionalista dos mais 
decididos, dos que jamais transigem com o 
capitalismo da América do Norte ou de qualquer 
outro país, censurei àsperamente a política dessa 
Nação irmã, no que se refere aos interêsses do meu 
País. 

Não podia, entretanto, apoiar, de maneira 
alguma, que o Sr. Richard Nixon fôsse apedrejado e 
 

recebesse cusparadas, com sua senhora, quando 
fazia essa desagradável e indesejável visita a alguns 
países sul-americanos. 

Não me surpreendi, porém, com essa rude 
recepção, que era de se esperar. As advertências 
constantes que fiz desta tribuna anteviam a criação 
de um clima dessa natureza, em que o Sr. Richard 
Nixon, ou qualquer outro homem público norte-
americano, viria a ser recebido de maneira desabrida 
pelos povos por onde passasse, na América do Sul. 

Não aprovei tais manifestações, porém sou 
obrigado a reconhecer que essas atitudes são um 
meio de os povos sul-americanos se manifestarem 
contra o que se perpetra contra e em prejuízo dêles, 
entre os quais se encontra o Brasil. 

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que sempre 
verberei a política dos Estados Unidos da América 
do Norte, a política dos seus altos capitalistas e a 
exploração desumana que se faz contra as nossas 
matérias-primas. 

Talvez tenha eu merecido censura; mas agora 
verifico que os próprios norte-americanos, já hoje 
reconhecem a necessidade de modificar o seu 
caminho, de alterar seu rumo porque verificam, que 
essa viagem, malgré tout, serviu para alguma coisa: 
para que se evite, como desejo, que o clima que se 
estabeleça seja o da desconfiança ou da hostilidade, 
mas o da amizade sincera para com os Estados 
Unidos da América do Norte. 

Disse sempre, neste recinto, que distinguia 
entre o povo dos Estados Unidos e seu Govêrno, 
êsse do Govêrno republicano que é ainda uma 
representação da classe plutocrata dos Estados 
Unidos da América do Norte, que não quer nem 
pretende outra coisa senão sugar, até onde possível,  
as energias das nações sub-desenvoIvidas, entre as 
quais enfileiram a nossa Pátria. 
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Quero, portanto, respondendo a êsse 

nacionalista, dizer-lhe que foi pela razão já referida, 
e, justamente porque vi confirmadas infelizmente 
minhas palavras e as minhas previsões de sempre, 
neste recinto, que não me ocupei do assunto. 

Sou um nacionalista confesso; luto e lutarei 
sempre contra o predomínio econômico das Nações 
capitalistas, dos trustes, no meu País, porque desejo 
um Brasil independente, digno de si mesmo, 
recuperado, emancipado, que não seja dependência 
nem colônia do capital norte-americano ou russo ou 
de qualquer outra parte. Senti-me, logo, – devo 
confessá-lo – envergonhado com as cusparadas que 
poderiam ter atingido a espôsa do Sr. Richard Nixon. 
Essa a razão, êsse o motivo do meu silêncio. 

Sr. Presidente, ainda uma vez deixo aqui 
minha advertência e esperança; advertência para 
que os Estados Unidos compreendam bem os  
sentimentos da América Latina, e esperança de que 
outros rumos, mais claros e animadores se abrirão, 
de agora em diante, com uma política mais 
inteligente, a fim de que não sejamos os eternos 
explorados, e saibamos levantar bem alto os nossos 
foros de civilização. (Muito bem. Muito bem !). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Novaes Filho, 
primeiro orador inscrito. (Pausa). 

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 
procurarei ser breve nas minhas considerações, a 
fim de não impedir o Plenário de ouvir um 
companheiro que se acha inscrito para a hora do 
Expediente, o nobre Senador Mourão Vieira. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
sempre que venho à tribuna procuro exercitá-la 
dentro da preocupação de formular comentários, 
trazer sugestões ou mesmo, modestas advertências, 
pensando, assim, servir aos altos interêsses da 
coletividade. 

Desejo, nesta hora, fazer uma espécie de 
recapitulação de atitudes assumidas neste Plenário, 
para deixar evidente a coerência da minha posição 
de hoje com meus atos de ontem. 

Recorda-se o Senado da campanha a que me 
dei com tanto interêsse, nesta Casa, defendendo 
emenda constitucional de minha autoria, visando a 
estabelecer a maioria absoluta para a escolha do 
supremo magistrado do País. Na oportunidade, tive 
ensejo de aprender muito, através de eminentes 
juristas como V. Exa., Sr. Presidente, que me dava a 
insígne honra de interromper minhas modestas 
considerações, trazendo-me, para melhor 
conhecimento meu, as luzes da sua inteligência e do 
seu preparo. 

Hoje, continuo convicto de que defendi 
providência do mais alto alcance para os destinos da 
nacionalidade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Realmente, V Exa. fêz discursos notáveis, em defesa 
dessa tese, à qual, aliás, eu me opus não sòmente 
com razões teóricas, mas também práticas. 
Havemos de convir no restante, que a oportunidade 
ainda está à vista, e é realmente interessante  
que V. Exa. retorne ao assunto, porque não  
existirá mais a eiva de que, com a adoção do ponto-
de-vista que indicava, estaria sendo feito um jôgo 
com cartas fora do baralho. Estou certo de que o 
nobre colega, idealista, ontem como hoje, nun- 
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ca, aliás – teve tal pressuposto, nem poderia tê-lo. 
Julgo, por isso, que a abertura do debate nêsse 
terreno, seria dos mais curiosos. Visto estarem todos 
desafogados, ninguém poderá alegar interêsse de 
qualquer ordem. A tese da maioria absoluta é, 
realmente, das mais respeitáveis, no entanto, 
eminentes mestres, como Pontes de Miranda, em 
seus Comentários à Constituição Brasileira, 
procuram evidenciar que ela não corresponde às 
necessidades da Democracia em nosso País. 

O SR. NOVAES FILHO: – Fico muito honrado 
com o aparte do nobre companheiro Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

Sr. Presidente, apenas relembro aquela 
campanha para, como disse, mostrar coerência com 
as minhas atitudes de ontem. 

A maioria absoluta traria a grande vantagem de 
congregar os Partidos para fórmulas altas, obrigando-
os à escolha de nomes realmente representativos e 
de grande expressão na confiança do povo, quando 
tivesse de eleger o primeiro magistrado da Nação; ao 
passo que a maioria simples – cada dia mais me 
convenço – é apenas, em nosso meio político, 
chamamento às ambições desenfreadas, às corridas 
partidárias e, até, ao aparecimento de vaidosos e 
aventureiros, que, na multiplicidade de candidatos e 
apoiados na maioria simples, tentarão galgar à mais 
alta magistratura da Nação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. outro aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Sempre com muito 
prazer ouvirei Vossa Excelência, um dos mestres da 
Casa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muita 
bondade de V. Exa.; sou apenas estudioso. Um dos 
obstáculos que encontro na matéria é, realmente, 
formulado por V. Exa. nesta ocasião, em  
que tão brilhantemente ocupa o tribuna. De fato, 
 

com o sistema pluripartidário que temos, impossível 
é ao Partido, mesmo aquêle que tem a maioria 
simples, eleger um Presidente da República. 
Ocorrerão constantemente – como fato normal de 
entendimento entre Partidos – os processos meio 
subterrâneos dos quais pode surgir candidatura 
vitoriosa. 

Procurando corrigir mal, Vossa Excelência não 
solucionaria o problema. Com efeito, pelo exame do 
aspecto político nacional, tudo indica que os 
Partidos, seja com a maioria absoluta, seja sem ela, 
terão de recorrer a êsses entendimentos dos quais 
nem sempre poderia surgir o nome da altitude que o 
nobre colega supõe. 

O SR. NOVAES FILHO: – Entendo, meu 
nobre colega, que só a maioria absoluta  
teria fôrça bastante para disciplinar devidamente o 
problema que se propunha resolver. Lamento  
que a escassez de tempo e a minha preocupação 
em não prejudicar o outro orador inscrito  
me impeça de, nesta hora, provocar mais  
ainda as luzes do nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado. Grande bondade de Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – …para recolher 
boas lições do seu talento e da sua experiência 
parlamentar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desejava, tão sòmente, colaborar com V. Exa.; 
mesmo porque não rejeito in limine a tese da  
maioria absoluta. Apenas, não me deixei convencer 
das virtudes, da panacéia, do remédio apontado, 
como salvador dos nossos defeitos, dos nossos 
males políticos. Só isso. Mas não quero dizer que, 
numa oportunidade – digamos pleonàsticamente – 
que seja de fato oportuna, eu não possa  
admitir a tese da maioria absoluta. E poderia 
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até acontecer que V. Exa., que, já uma vez, trouxe 
subsídio excepcional, se situi melhor, inclusive junto 
a mim que ofereci parecer, como Relator, na 
Comissão de Constituição e Justiça, contra a maioria 
absoluta. Na ocasião, era inconveniente a tese, sob 
muitos aspectos que não só o político. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Aproveitando a 
interrupção, peço licença ao nobre orador para um 
aparte. 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – As palavras de V. 

Exa. são ouvidas, por todos nós do Senado, com 
encanto especial, admiramos o entusiasmo e a 
sinceridade com que V. Exa. defende seus pontos-
de-vista. A tese que V. Exa. está sustentando, da 
maioria absoluta, seria tranqüilizadora, como diz o 
nobre colega, para a Nação. Merece, realmente, 
acurado exame por parte dos homens públicos e de 
responsabilidade dêste País. Quero, no entanto, 
pedir a V. Exa. que preste atenção ao aspecto da 
dificuldade que teríamos em admitir êsse sistema, 
pois, doze são os partidos políticos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êsse aspecto deve 
ser o mais considerado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Cairíamos na 
eleição indireta, como ocorreu no Chile. Quando 
nenhum dos candidatos obtém, na eleição direta, 
maioria absoluta, o Congresso decide entre os 
dois ou três mais votados. Acabaríamos por adotar 
uma tese muito perigosa para o Brasil, que seria a 
eleição pelo Congresso. Se o Congresso, na 
hipótese, decidisse pelo menos votado entre os 
três, sabe V. Exa. que a ordem pública não estaria 
assegurada. A tese é muito interessante 
realmente. Para que o Presidente seja realmente a 
expressão da vontade do povo, deve obter a 
maioria de votos, mas só é possível nos paí- 
 

ses que têm dois partidos, como a Norte-América. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Na Inglaterra 

também, porque não comparece às urnas o Partido 
Liberal, de grande tradição de serviços ao País, mas 
sem eleitorado para decidir. Entre nós a questão da 
maioria absoluta merece, repito, exame, sobretudo 
colocada com tanto brilhantismo, como V. Exa. o faz. 
É preciso, no entanto, que V. Exa. considere êsse 
aspecto prático, digamos, da tese que com tanto 
brilho defende. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em face da 
pluralidade de partidos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
sensibilizo-me diante da intervenção dos meus 
eminentes Pares, como agora acontece em relação 
ao nobre Líder da Maioria, Senador Filinto Müller, e 
lamento esteja apenas me referindo a uma 
campanha a que me dei com entusiasmo... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
muito brilho. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...mas que não tem 
receptividade nesta hora. 

Vejo-me, porém, obrigado a dar, a atenção 
que merece ao aparte do nobre Senador Filinto 
Müller. Não encontro a dificuldade da maioria 
absoluta em País como o nosso no qual a legislação 
permitiu a atual multiplicidade de Partidos. Apenas, 
êsse sistema deveria, no que diz respeito à escolha 
do Chefe da Nação, disciplinar, traçar normas 
rígidas, patrióticas, indispensáveis para que as altas 
fórmulas surgissem e os grandes nomes 
aparecessem. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Pediria ao nobre 
colega que aguardasse um minuto. 
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Apenas, Sr. Presidente, teríamos traçado 
normas seguras para aquilo que hoje se pratica no 
Brasil – o sistema de coalizões de partidos, quer 
para a escolha do Presidente da República, quer dos 
Governadores de Estado. 

Ouvirei, agora, com prazer, o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
apenas para um esclarecimento, adiantando que 
concordo com Vossa Excelência, em que o 
problema, de fato, não seria intransponível. 
Poderia perfeitamente resolver-se; mas, não há 
dúvida, à custa de Expedientes. Creio mesmo que 
entre nós já se admitiu o critério da maioria 
absoluta, pela Constituição de 1891. Entre os 
candidatos, que postulariam perante o Poder 
competente, contudo, sòmente figurariam os dois 
mais votados. Outras constituições e outras gentes 
têm possibilitado se faça a concorrência entre os 
eleitos mesmos, e, afinal de contas, uns 
recorreriam ao expediente da eleição direta, ainda 
uma vez, e outros, à indireta. As fórmulas podem 
ser diversas inclusive, afinal, nos  casos de crise 
como a em que está vivendo o mundo nos estados 
de emergência, de exceção, chegar até ao 
comodismo da escolha do Presidente da República 
pelos Partidos, vingando, depois o critério da 
maioria absoluta. Não é, portanto, intransponível, 
como pareceu ao nobre Líder da Maioria, a 
muralha dos Partidos, o pluripartidarismo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
tendo-me abalançado a fazer ligeiras referências à 
tese, que reputo muito útil ao Brasil, da maioria 
absoluta, dou-me por compensado. Recolhi uma 
grande esperança: a de, em futuro próximo, 
encontrar-me, no debate favorável à medida, com o 
excelente companheiro, Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
direi que não, mas será difícil. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
outra campanha a que, também, no Senado dei todo 
o meu entusiasmo foi a de convocar o Parlamento 
para a adoção de medidas decisivas, enérgicas, 
profundas e certas, de combate à inflação. 

Cheguei mesmo a tomar a liberdade – 
modesto plantador de cana do massapé 
pernambucano – de entregar ao alto estudo e 
deliberação das doutas Comissões técnicas desta 
Casa uma série de projetos, todos visando a 
combater a inflação. Lembro-me até, Sr. Presidente, 
que dentre êles um objetivava estancar as torneiras 
do empreguismo, com o fito de encaminhar, em 
determinado período, a mocidade do Brasil para as 
raias do profissionalismo. 

Dizia-se que essa proposição trazia a eiva da 
inconstitucionalidade. Confesso que, realmente, feria 
princípio constitucional; mas seria o prestígio do 
Congresso, a chancela do Parlamento, o qual 
representa o povo do Brasil, a sugestão de medidas 
que desse ao Poder Executivo cobertura para 
praticar, sem nenhum temor, atos a que já o povo, 
através de seus representantes, teria dado 
aprovação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Um minutinho mais, 
a fim de não interromper o meu raciocínio. Um 
modesto agricultor, quando está na tribuna, teme sair 
da sua rota, levado por uma inteligência fulgurante 
como a de Vossa Excelência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: –  
Poderia o Sr. Presidente da República  
vetar a proposição por considerá- 
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la inconstitucional, mas, em seguida, com o prestígio 
e o apoio do Congresso, S. Exa. baixaria um decreto 
como o fêz agora, com o que proíbe as nomeações 
durante cinco meses a fim de que não se perturbem 
ainda mais as solicitações e o clima pré-eleitoral. 

Sr. Presidente, infelizmente, talvez pelas 
deficiências do autor dos projetos ou pela ausência 
de mérito nos mesmos, a verdade é que perdi meu 
tempo e meu pobre latim. 

Em seguida, ainda desta tribuna, desfraldei 
outra bandeira, falando rigorosamente em meu nome 
pessoal, qual seja a de uma trégua política, por 
entender que trégua não diminui; trégua não é 
conchavo; trégua não é cambalacho, para que a 
Maioria e Minoria, Líderes e homens responsáveis 
dêste País, atentassem, num ambiente de sossêgo e 
serenidade, para o melhor encaminhamento e 
debate dos altos problemas nacionais. 

Sr. Presidente, hoje, verifico que não 
obstante a modéstia das minhas observações, o 
ambiente nacional continua impregnado de 
apreensões, as opiniões chocam-se e entrechocam-
se, as controvérsias cada vez mais se avivam em 
face da política econômica e financeira do nosso 
País. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
realmente muito difícil navegar nessas águas, nobre 
Senador. 

O SR. NOVAES FILHO: – Parece a V. Exa. 
difícil, e eu, desde o início da minha oração me vou 
situando nesse lugar de modéstia e de humildade, 
mas se o povo pernambucano me outorgou esta alta 
representação no Senado da República... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Que 
V. Exa. exerce brilhantemente. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...sinto-me como 
que impelido a dar desta tribuna minha modesta opi- 
 

nião sôbre fatos e acontecimentos da atualidade 
nacional. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouvirei o nobre 
colega com muito prazer. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O Senado, como 
sempre, presta a Vossa Excelência a homenagem do 
seu aprêço e da sua admiração e acompanha, 
sobretudo, sua palavra autorizada quando versa 
problemas nacionais. Como V. Exa. se referiu aos seus 
projetos obedecendo a um plano no sentido de 
combater a inflação, mais uma vez tomo a liberdade de 
solicitar ao eminente colega, precisamente pela 
autoridade de que dispõe, que colabore, visando ao 
esclarecimento do conceito de inflação. Na verdade, 
êsse conceito está hoje confundido com o de 
encarecimento e o eminente colega, mestre em 
assuntos econômico-financeiros, bem sabe nem 
sempre o encarecimento é sintoma de inflação. 
Desejaria que as luzes de V. Exa. se projetassem 
sôbre a matéria. Estão fazendo lamentável confusão 
que paira não sòmente no espírito público mas também 
entre as classes cultas e, de modo especial, no seio da 
Imprensa. Não acredito que no Brasil haja inflação no 
sentido técnico, de excesso de meios de pagamentos 
em relação às mercadorias excedentes. Verificando-se 
que a renda nacional hoje excede de novecentos 
bilhões de cruzeiros, tendo em vista, também, a receita 
geral da União, dos Estados, dos Municípios e das 
autarquias que vão, talvez, a trezentos bilhões de 
cruzeiros, o crescimento da população e outros fatôres, 
não haverá excesso de moeda. Considero que o 
problema, circunscrito ao campo monetário, restringe 
nosso estudo, de sorte que deixamos de examinar-lhe 
as raízes e o entrelaçamento. Explico-me: quando 
cogitamos do encarecimento em função ape- 
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nas da chamada inflação, que seria o excesso do 
meio circulante, deixamos de examinar como sempre 
devemos, no Brasil, se a elevação de preço dêste ou 
daquele produto resulta, pròpriamente, da 
abundância de dinheiro – os juros agiotários 
excessivos, demonstram, justamente, a carência de 
numerário – ou se êsse aumento decorre da falta de 
transporte, da escassez de mercadoria, do caráter 
perecível dos produtos, que não lhes permite 
armazenagem prolongada, ou, ainda, da raridade da 
mercadoria. Tomo a liberdade de ferir o assunto, 
dentro dêsse quadro, aliás amplo, para que através 
do talento de V. Exa., tenhamos a oportunidade de 
esclarecer as causas do encarecimento da vida e 
das nossas dificuldades financeiras, as quais não 
podem ficar circunscritas à questão da moeda. Como 
sabemos, há duas doutrinas, a qualitativa e a 
quantitativa, esta última já superada. Aproveito, 
portanto, o ensejo para solicitar a atenção de V. Exa. 
para os aspectos que tão modestamente, e sem a 
devida autoridade, tenho tentado investigar e 
estudar. 

O SR. NOVAES FILHO: – Seria muito difícil, 
sobretudo pela escassez de tempo e preocupado 
em que outro colega ocupe a tribuna ainda na hora 
do Expediente, aceitar o apêlo do nobre Senador 
Attílio Vivacqua. Aliás, resultaria também inútil, essa 
minha atitude. Quem, melhor do que S. Exa. 
poderia debater a tese que agora florou? Homem 
de vasta cultura, espírito indagador, conhecendo de 
perto os problemas nacionais e, principalmente, 
defendendo certos ângulos importantes da questão 
inflacionária, nenhum de nós poderia discutir, com 
mais proficiência, a tese que S. Exa. pede seja por 
mim – apenas um modesto plantador de cana – 
apreciada. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: –  
Minha solicitação traduz apenas o desejo 
 e o apêlo do Senado, a fim de 
 

que V. Exa. enfrente a questão com sua cultura e 
inteligência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Sou muito grato ao 
nobre colega. Apraz-me, em outra oportunidade, 
ampliar meus argumentos e observações sôbre o 
problema inflacionário nacional. 

Lembro a V. Exa., de passagem apenas, a 
preocupação dos técnicos e governantes em 
diminuirem a massa crescente das emissões. Tanto 
assim que foi pedido, a nós, do Congresso, 
autorização para que se jogasse nas Bôlsas grande 
montante de títulos do Tesouro. Sòmente desejo 
mostrar quanto é importante e controvertida a 
questão, embora facílimo o debate a um mestre das 
qualidades de Vossa Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Bondade de 
Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente, 
ouvem-se sempre críticas ao Poder Executivo, que, 
realmente, dentro do nosso sistema governamental, 
é o responsável, porque condutor da política 
econômica e financeira do País. 

Mas não absolvo os pecados do Parlamento, 
pelas concessões feitas, pelas autorizações de 
despesas adiáveis, pela votação de verbas 
destinadas a obras que poderiam ser retardadas, 
pela falta de energia exemplar na contenção de 
certos gastos, em prol do equilíbrio orçamentário, 
sabido que no equilíbrio do Orçamento está uma das 
peças indispensáveis ao desafôgo da situação de 
apertura em que vive o povo brasileiro. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Ouvirei V. Exa. com 
prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Louvo o que V. Exa. está dizendo, mas observemos 
que, no mundo, a situação é geralmente  
deficitária. No momento, o deficit previsto pa- 
  



– 945 – 
 
ra o Orçamento dos Estados Unidos da América do 
Norte é da ordem de 8 a 10 bilhões de dólares. Não 
sei onde o mundo irá parar! 

O SR. NOVAES FILHO: – Agradeço o aparte 
de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, vou procurar concluir, para não 
privar o nobre Senador Mourão Vieira de ocupar a 
tribuna; mas lamento não poder desenvolver, como 
desejava, meus pontos de vista, na sessão de hoje, 
pedindo, mais uma vez, a atenção dos ilustres 
Líderes e homens responsáveis pela situação em 
que se debate o País, a fim de que examinem, 
devidamente, qual o defeito da máquina, que está 
falhando em algumas de suas peças. A verdade é 
que o custo de vida não pôde ainda ser detido, e as 
desilusões do povo poderão levá-lo a certo clima de 
desespêro. 

Temo, Sr. Presidente, pela situação 
econômica difícil num regime presidencialista, 
porque realmente é muito difícil encontrar-se  
nêle as fórmulas que resolvem os grandes 
problemas e, quase sempre, as conseqüências 
são nefastas quando os desenganos populares se 
avolumam. 

Daí porque, mais uma vez, resumindo minha 
ordem de considerações, faço um apêlo aos Líderes 
e homens responsáveis, no sentido de que criem um 
ambiente de serenidade e de elevação, e examinem, 
sem preocupações de qualquer ordem, sem 
separações, sem queixas, sem vaidades, os altos 
problemas nacionais. 

Sr. Presidente, sabe o Senado que combati, 
nas urnas, o honrado Senhor Presidente da 
República; mas não tenho desafeição por Sua 
Excelência, e até entendo que o Chefe do Govêrno 
tem animado, tem procurado lançar à execução, 
grandes problemas, que servirão, por certo, para 
melhor alicerçar o futuro da nacionalidade. Apelo 
também para S. Exa. no sentido de que esqueça, por 
completo, o candidato, as máguas, as queixas, as se- 
 

parações oriundas da campanha eleitoral e pense e 
aja como Chefe da Nação, com serenidade, sem 
obstinações, visando a auscultar os anseios 
populares, adotando, corajosamente, as providências 
que o ambiente nacional está exigindo. (Muito bem. 
Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 
por cessão do Senhor Senador Othon Mäder, 
segundo orador inscrito. 

O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, minhas primeiras palavras são de 
agradecimento ao nobre Senador Novaes Filho, 
ilustre representante de Pernambuco, que resumiu 
seu brilhante discurso – verdadeira lição de civismo – 
para que eu pudesse ocupar a tribuna. 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. MOURAO VIEIRA (lendo): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: Desde quando tive a 
honra de, pela primeira vez, representar o altivo povo 
do Amazonas, na Câmara dos Deputados, nos idos 
de 1946, compreendi que um representante daquele 
Estado teria que subordinar a sua ação parlamentar, 
principalmente, aos interêsses econômicos de uma 
região ainda desassistida pelos órgãos 
governamentais. 

Meus primeiros passos de profissional, ainda 
jovem e esperançado, foram iniciados no convívio 
amorável da gente interlandina, demarcando terras 
que deram a abastança a muitos e a mim, modesto 
agrimensor, apenas o suficiente para viver, 
adquirindo, no entanto, uma razoável soma de 
conhecimentos dos problemas regionais, que tem 
servido de base à minha obscura, mas tenaz, vida 
parlamentar. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. NOVAES FILHO: – Não apoiado! V. 
Exa., digno técnico em agronomia, tem encarado, 
com patriotismo e bom senso, os problemas do 
Amazonas, impulsionando a solução dos mesmos. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Agradecido a 
Vossa Excelência. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com prazer. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Não há muito, 

o Senado teve ensejo de ouvir o brilhantíssimo 
debate travado entre V. Exa. e o eminente Senador 
Assis Chateaubriand. Pudemos, então, verificar, não 
só seu entranhado amor à terra amazonense, que 
tão dignamente representa, como o profundo 
conhecimento da economia e mais problemas da 
Amazônia. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Ainda uma 
demonstração da generosidade do meu particular 
amigo, Senador Gilberto Marinho. 

Entre os problemas que abracei, desde 
quando integrei a Assembléia Legislativa daquele 
Estado, me pareceu de alta relevância o do plantio e 
aproveitamento de uma útil tiliácea – a juta – uma 
réplica à escamoteação de que fomos vítimas ao 
alvorecer dêste século, quando alienígenas, 
fraudando os deveres de mútua amizade, levaram 
para o Oriente sementes de hévea e lá instalaram o 
empório da borracha. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, houve, até, 
em determinado momento, quem atirasse sôbre mim 
aleivosias e objurgatórias que, longe de tolherem 
minhas atividades, serviram tão sòmente para 
estimular esta campanha de redenção econômica do 
vale, sempre surdo aos gritos de uma patuléia que 
sobrepunha interêsses irriediatistas aos sagrados 
interêsses do meu Povo e da minha terra. 

Em dado momento, abastados cavalheiros 
espantados com a bravura de um homem sem mérito e 
sem pecúnia, lançaram-se a uma campanha de 
descrédito que só não conseguiu ridicularizar altos 
objetivos porque eu me armara de paciência e tolerância 
e estava certo que defendia uma causa cujos reflexos, 
beneficiariam até os meus próprios acusadores. 

Hoje, Sr. Presidente, represento nesta casa não 
só os produtores como também os próprios industriais 
do Sul do País. Explico melhor: debelada a crise que, 
fatalmente apareceria quando a produção excedesse o 
consumo com a decretação de três medidas 
necessárias à solução do problema – aquisição aos 
excedentes de juta e malva da safra de 1958, fixação 
do preço mínimo para o presente ano, e autorização 
para a exportação pioneira de 1.000 toneladas de fibra 
para o exterior – fixei minha atenção nas 
conseqüências que adviriam para os industriais. 

Assim, Sr. Presidente, esquecidos de 
infundadas prevenções, os proprietários de fábricas 
de tecelagem juntaram seus esforços aos meus e 
neste momento, monoliticamente, marchamos para 
uma nova batalha que não visa a derrota de ninguém 
mas que objetiva a vitória dos direitos de populações 
sofredoras e, simultâneamente, propugna e 
preconiza o progresso da indústria nacional. 

Em dias da semana passada os representantes 
da Fábrica de São Luís Durão, da Fábrica de Tecidos 
Santo Antônio, da Cia. Nacional de Tecidos São 
Francisco Xavier e da Cia. Manufatora de Tecidos 
trouxeram ao meu conhecimento as providências que 
estavam tomando para defesa dos interêsses de 
consumidores e produtores. 

Êsses industriais de juta desta Capital, 
certamente representando também os dos demais 
Estados, se surpreenderam com a deliberação do 
Instituto do Açúcar e do ÁIcool no sentido de não mais se 
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cogitar, na presente safra, da aplicação da sacaria 
de juta na embalagem do açúcar demerara destinado 
à exportação, e assim irmanados no mesmo objetivo 
estão se dirigindo às fábricas de todo o País, bem 
como aos produtores de fibras, narrando os 
acontecimentos e concitando-os a uma união de 
esforços, para que cesse de vez o privilégio 
conferido a outras sacarias, num flagrante monopólio 
que desrespeita o princípio de livre comércio, e que, 
no caso específico, contradiz a prática dos Centros 
Exportadores de Açúcar e fere os interêsses da 
economia nacional, principalmente quanto à 
aquisição de divisas com que é remunerado o 
produto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A que atribui V. Exa. 
a autorização do Instituto do Açúcar e do Álcool para 
aquisição de sacos não de juta? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Ainda não 
conheço a razão do ato. Pretendo, na sessão de 
segunda-feira, justificar requerimento de informações 
às autoridades competentes, para que possa 
firmemente responder à pergunta de Vossa 
Excelência, que é minha e, também, dos produtores 
e consumidores de sacaria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Formulei a pergunta 
porque o Instituto do Açúcar e do Álcool é dirigido 
por homem compreensivo e patriota, o Sr. Gomes 
Maranhão, que não tomaria atitude dessa natureza 
se não tivesse fortes razões. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: –  
No momento represento, apenas, um grito de 
alerta ao próprio Sr. Gomes Maranhão, de  
quem tenho a melhor impressão, e também ao 
Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que o tempo está por terminar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, solicito de V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se concede prorrogação da hora do Expediente, a 
fim de que o nobre Senador Mourão Vieira possa 
concluir seu brilhante discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Lima 
Teixeira. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Mourão Vieira. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Senhor 

Presidente, agradeço ao Senado e, em especial ao 
nobre colega, Senador Lima Teixeira, a distinção 
com que me concedem mais algum tempo para 
prosseguir nas minhas considerações. 

Sr. Presidente, como disse, tenho na melhor 
conta o ilustre Presidente do Instituto do Açúcar e do 
Álcool, e talvez que a minha interpelação, por 
intermédio do Requerimento de Informações, vá 
auxiliar êsse digno titular a volver às declarações 
anteriores ou a esclarecer, definitivamente, sôbre 
quem recai a culpa no caso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Vou auxiliar V. Exa. 
nesse particular, colhendo também informações 
sôbre o assunto. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Muito obrigado a 
V. Exa., sempre tão generoso para com o Estado do 
Amazonas. 

Logo após a eclosão da referida crise, soube-
se que o Brasil, respondendo a consultas do exterior, 
informava que não podia cotar o açúcar Demerara 
acondicionado em sacaria de juta, como desejam 
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os compradores, porque essa sacaria dependia de 
matéria-prima importada. 

A surprêsa foi maior quando se soube que, 
nesse acondicionamento, o produto goza de melhor 
remuneração, isto é, rende, em geral, de dois a três 
dólares a mais, por tonelada, e conseqüentemente 
vem o País perdendo divisas, pela crença reinante 
em certos setores da administração pública, de que a 
juta aplicada em nossa sacaria ainda era de 
procedência indiana! 

Sabe o Senado que, há três anos, anuncio 
desta tribuna que o Amazonas seria auto-suficiente. 
No ano corrente, através de medidas que tomou, por 
decreto, o Govêrno da União adquiriu cêrca de dez 
milhões de quilogramas de juta, por intermédio do 
Banco do Brasil, nos depósitos daquela região. 

É simplesmente espantoso que essas esferas 
dedicadas ao estudo da conjuntura econômica do 
País, desconheçam a farta produção de juta e malva 
na Amazônia, e da ampla possibilidade de o nosso 
parque têxtil fornecer sacaria nas quantidades 
necessárias e do melhor padrão. 

Por essa ocasião os industriais de juta do Rio 
e de São Paulo, em memorial dirigido ao Ministro da 
Fazenda, esclareceram convenientemente o assunto 
e, entre as medidas aventadas para a conjuração da 
crise, pleitearam fôssem logo aplicados de 6 a 
7.000.000 de sacos na exportação de açúcar 
Demerara da presente safra, de vez que os estoques 
da colheita anterior já estavam todos acondicionados 
em outro tipo de sacaria. 

Desde essa época, os industriais de juta 
vêm mantendo contato com o I. A. A. pondo-se a 
serviço dêsse órgão, para esclarecimentos  
de estudos e experiências que se fizessem 
necessários. 

Vindo à luz, no momento que já se 
anunciava como certo o início da adoção de 
sacaria de juta, em igualdade com outras embala- 
 

gens na exportação do Demerara, a presente 
resolução da autarquia açucareira deixou surprêsas 
as fábricas de juta e, por meu intermédio, reclamou 
dos altos poderes nacionais uma modificação na 
política econômica da fibra para que não sejamos 
forçados a investigar os motivos que determinaram o 
inesperado recuo do I.A.A. 

Para conhecimento dos Senhores Senadores 
e das autoridades e principalmente do povo, quero 
deixar transcrita nos nossos Anais a Ata lavrada na 
reunião das indústrias da Capital da República 
convocadas para exame da Resolução do Instituto 
do Açúcar e do Álcool. 

“–considerando ser a sacaria de juta 
recomendável para êsse fim, como comprovam as 
práticas de outros países; 

– considerando que o afastamento da juta 
redunda num flagrante monopólio para outras 
sacarias, era desrespeito ao princípio do livre 
comércio; 

– considerando as vantagens, para a 
economia nacional, decorrente da adoção da sacaria 
de juta, pela melhor remuneração conferida ao 
produto exportado nessa embalagem, orçada em 2 a 
3 dólares a mais por tonelada, segundo informações 
obtidas em fontes autorizadas; 

– considerando que êsse novo mercado viria 
favorecer a estabilidade da cultura da juta, na 
Amazônia, e do parque industrial de aniagem, ambos 
atingidos pelas condições de desequilíbrio entre o 
consumo e a produção; 

– considerando que a adoção da juta, como 
embalagem para a exportação do açúcar Demerara, 
constituiria medida bastante por parte do poder público 
para a regularização do mercado, dispensando 
providências como a adotada recentemente pelo 
Govêrno Federal, de compra de cêrca de 10.000 
toneladas de excedentes de fibra, através da Comissão 
de Financiamento da Produção; 
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– considerando que o montante da produção 
nacional de fibra, na Amazônia, e a quantidade e 
qualidade de tela e sacaria fabricadas em nosso 
parque industrial, não deixam dúvida quanto à 
segurança de fornecimentos regulares e ao alto 
padrão, de sacaria produzida no País, cuja 
excelência está plenamente comprovada pela sua 
ampla utilização nas exportações de café, cacau, 
cereais e outros produtos; 

resolvem: 
1º Prosseguir no movimento junto ao Instituto 

do Açúcar e do Álcool, no sentido de ser  
adotada, desde logo, a sacaria de juta, entre as 
embalagens admitidas para a exportação do açúcar 
Demerara. 

2º Promover a conjugação de esforços de 
tôdas as fábricas de juta do País, visando êsse 
objetivo de interêsse comum. 

3º Estabelecer íntima colaboração com os 
produtores da fibra, obtendo-lhes a solidariedade, 
tendo em vista que êsse novo mercado constituiria a 
solução natural para a aplicação dos excedentes 
dessa matéria-prima. 

4º Instituir uma campanha de 
esclarecimentos para que os órgãos próprios da 
administração pública e as emprêsas interessadas 
na exportação do açúcar Demerara se capacitem 
das vantagens e do sentido econômico da 
utilização do saco de juta nêsse gênero de 
embalagem. 

Está, assim, provado que a sacaria de juta é 
recomendável para exportação; que a substituição 
de juta por outras sacarias é um desrespeito ao 
princípio do livre comércio e representa um odioso 
monopólio; que há vantagem para a economia 
nacional com a adoção de sacaria de juta  
porque o produto consegue melhor remune- 
 

ração (de 2 a 3 dólares por tonelada), no mercado 
internacional; que a abertura de uma nova frente de 
consumo viria aumentar as possibilidades para os 
produtores, regularização do mercado e com isso 
evitar a compra de cêrca de 10.000 toneladas 
excedentes de fibra, através da Comissão de 
Financiamento da Produção; que a qualidade e a 
finalidade de fibra produzida no País já são de molde 
a tranqüilizar o comércio de exportação não só pela 
segurança de fornecimento regular como também 
pelo alto padrão da sacaria produzida no Brasil, cuja 
excelência está plenamente comprovada pela sua 
ampla e geral utilização nas exportações de café, 
cereais e outros produtos. 

São êstes, Sr. Presidente, os motivos que me 
trazem novamente à tribuna desta alta Casa do 
Congresso e que me forçarão a ela voltar, tantas 
vêzes quantas forem necessárias para que não 
sejam espoliados os caboclos da Amazônia que a 
esta hora estão enterrados na lama, com água acima 
da cintura, sujeitos a investidas e mordeduras de 
répteis, insetos e peixes vorazes. 

Foi com o voto, Sr. Presidente, dêsses 
homens, foi pela vontade dessa gente, que um 
modesto descendente de pescadores se viu 
guindado a estas alturas, que culminaram com a 
minha presença no GATT, onde, em Genebra, tive 
oportunidade de apresentar, em uma das sessões 
realizadas pela Delegação Brasileira, a seguinte 
sugestão: 

“Genebra, 19 de abril de 1958. 
Excelentíssimo Senhor Júlio Augusto Barbosa 

Carneiro – Chefe da Delegação Brasileira às 
Negociações Tarifárias dentro do GATT. 

Em aditamento à exposição que tive a honra 
de fazer perante o plenário da Delegação, a 17 do 
corrente, venho solicitar a Vossa Excelência que fa- 
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ça ciente aos Senhores Chefes de Grupos. 
Negociadores, as grandes possibilidades de 
exportação que se abrem para a juta e a malva da 
região amazônica. 

No que toca particularmente à juta, devo 
informar que a produção nacional se apresenta 
em excelentes condições de qualidade e preço e 
com amplas possibilidades de rápida expansão a 
curto prazo. Já no decurso do ano passado 
registramos um excesso sôbre o consumo interno 
da ordem dos 12 milhões de quilos, cuja 
colocação no exterior, constitui, no momento, 
uma das grandes preocupações dos produtores 
da região. 

Tratando-se do principal esteio da economia 
do Estado do Amazonas na atualidade, rogo todo o 
empenho dessa Delegação no sentido de criar, para 
êsse produto, as facilidades ao seu alcance para o 
melhor êxito dos mencionados propósitos de 
exportação. 

Estou certo que Vossa Excelência e tôda a 
Delegação, que sempre tem defendido os altos 
interêsses nacionais, não esquecerão o problema da 
juta e da malva, dois produtos sustentáculos de uma 
região de economia pobre, mas de grande futuro  
para o Brasil. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os meus protestos de elevada 
estima e consideração”. 

Eis, Sr. Presidente, um pesado encargo: 
advogar a justa causa dos desbravadores da 
selva que se agarram aos barrancos dos rios de 
minha terra sempre pressionados pela natureza: 
de dentro a mata e os seus pavores os impelem 
para fora, do mesmo passo que as águas os 
repelem para a terra firme, eternamente 
esmagados pela fúria brutal dos elemen- 
 

tos em luta. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 
Durante o discurso do Senhor Mourão Vieira, o 

Senhor Cunha Mello deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento do nobre Senador Mem de Sá. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 207, DE 1958 

 
Exmo. Sr. Presidente: 
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne solicitar informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda referentes aos seguintes quesitos: 

1º Qual o montante, em cruzeiros, das letras e 
obrigações do Tesouro Nacional emitidas até a 
presente data, de acôrdo com a Lei nº 3.337, de 12 
de dezembro de 1957; 

2º Qual o montante, em cruzeiros, até a 
presente data, das letras e obrigações, a que se 
refere o item anterior, adquiridas pelo Banco do 
Brasil e qual o montante da colocação dos títulos 
entre outros Bancos e outros tomadores; 

3º Qual o montante, em cruzeiros, até a  
presente data, dos empréstimos adiantados pelo  
Ministério da Fazenda aos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, nos têrmos do parágrafo 2º do artigo 
2º da mencionada lei, discriminando e relacionando 
os empréstimos ou adiantamentos efetuados, com 
indicação da data e valor de cada um; 

4º Quais os Estados e Municípios que, até a 
presente data, solicitaram os empréstimos que essa 
lei lhes faculta, relacionando todos os pedidos, com 
indicação da data e montante de cada um. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1958. – 
Mem de Sá. 
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O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos 
requerimentos encaminhados à Mesa. 

São lidos e aprovados, sucessivamente, os 
seguintes requerimentos: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 208, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 1958, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima, sessão. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958. – 
Júlio Leite. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 209, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 27, de 1958, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958. – 
Mem de Sá. 

 
REQUERIMENTO 

Nº 210 de 1958 
 

Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 74, de 1958, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958. –
Filinto Muller. 

O SR. PRESIDENTE: – De conformidade com 
o que deliberou o Plenário, a Mesa incluirá na Ordem 
do Dia da próxima sessão as matérias dispensadas 
do interstício regimental. 

Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão, única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 33, de 1957, que altera os Quadros da Secretaria 
e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
178, de 1958, do Sr. Lino de Mattos e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão de 23 do 
mês em curso) tendo Pareceres (ns. 1.120, 1.121, 
1.123, de 1957) das Comissões de Constituição e 
Justiça, favorável, exceto em relação aos arts. 3º, 5º 
e 8º; do Serviço Público Civil, favorável ao projeto, 
com as Emendas que oferece, sob ns. 1-C e 2-C; de 
Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas ns. 1-C 
e 2-C, e dependendo de pronunciamento das 
mesmas Comissões sôbre as emendas de Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 211, de 1958 

 
Atendendo a que o Senado, aprovando  

na sessão de 27 do corrente, o Requerimento  
nº 198-58, manifestou expressivamente o seu  
desejo de conhecer o pronunciamento do  
Tribunal de Justiça do Distrito Federal  
sôbre as emendas oferecidas ao Projeto de  
Lei da Câmara, nº 33, de 1957, especialmente 
 no tocante às tabelas que acompanham a  
de nº 3; 

Atendendo a que, conforme ficou declarado 
naquele requerimento, a matéria, objeto de consulta 
deliberada pelo Plenário em 6 de dezembro último, 
teve do Tribunal a devida atenção, tanto que foi 
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considerada merecedora de detido estudo,  
sendo decidido que fôsse submetida ao  
Tribunal Pleno, que já se reuniu uma vez para  
dela conhecer não o tendo podido fazer em  
virtude de pedido de vista formulado por dois  
dos ilustres Desembargadores, o que evidencia  
o interêsse despertado na Colenda  
Côrte; 

Atendendo a que a Emenda nº 3, pela  
sua complexidade, exige estudo de  
profundidade impossível de ser levado a  
efeito dentro dos restritos prazos de que as 
Comissões dispõem, no regime especial com que a 
proposição está tramitando, para a emissão dos seus 
pareceres; 

Atendendo a que, no ofício lido hoje perante  
o Senado, o ilustre Presidente do Tribunal,  
embora manifestando louvável desejo  
de colaboração com a comunicação do teor do  
voto proferido pelo Desembargador- 
Relator, evidenciou a impossibilidade, até agora,  
de se realizar a reunião em que se há de  
dar o pronunciamento do Tribunal Pleno; 

Requeremos seja cancelada a urgência 
concedida ao projeto em aprêço pelo Requerimento 
nº 178, de 1956, voltando o mesmo ao rito normal a 
fim de se aguardar a manifestação definitiva do 
Tribunal. 

Sala das Sessões, 30 de maio de  
1958. – Filinto Müller. – Mem de Sá. –  
Kerginaldo Cavalcanti. – Mourão Vieira.  
– Lima Teixeira. – Novaes Filho. – Neves da Rocha. 
– Prisco dos Santos – Argemiro de  
Figueiredo. – Nereu Ramos. – Attílio  
Vivacqua. Públio de Mello. – Othon Mäder. – Gilberto 
Marinho. – Arlindo Rodrigues. – Onofre Gomes. – 
Alencastro Guimarães. – Lineu Prestes. – Fernandes 
Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, a Constituição 
Federal, no art. 97, item II, atribuiu aos Tribunais 
Judiciários e ao Tribunal de Contas a elaboração de 
seus Regimentos Internos e organização dos 
serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na 
forma da lei. Incluiu, ainda, proporem aqueles 
tribunais ao Poder Legislativo as providências 
necessárias ao desempenho de suas funções. 

No exercício dessa faculdade constitucional, o 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal enviou 
anteprojeto à Câmara dos Deputados concebido 
nestes têrmos: 

"O Congresso Nacional decreta: 
 
Torna extensivo aos funcionários da Secretaria 

e Serviços Auxiliares do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal o disposto no art. 12 da Lei nº 1.441, 
de 24 de setembro de 1951, na conformidade do art. 
7º da Lei nº 973; de 16 de dezembro de 1949". 

 
O anteprojeto, apesar de sua singeleza, 

mereceu candente e incisivo parecer contrário da 
Comissão de Justiça da outra Casa do Congresso. 
Publicado o parecer, do qual foi Relator o nobre 
Deputado Oliveira Brito, no Diário do Congresso, 
recebeu a Câmara dos Deputados novo anteprojeto 
elaborado pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, no qual muito se ampliavam as atribuições. 
daquela Egrégia Côrte. Aliás, nada mais fêz que 
reproduzir o que haviam disposto o Supremo 
Tribunal Federal e o Tribunal Federal de Recursos. 

Sr. Presidente, a competência outorgada às 
Casas do Congresso e aos Tribunais Judiciários para 
organização de suas Secretarias e serviços  
internos é assaz onerosa ao Tesouro Nacional,  
além de provocar verdadeira cadeia de equipa- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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rações, cada dia mais extensa, cada dia mais 
prejudicial aos interêsses do País. 

Não desejo, no momento, examinar o mérito 
da proposição submetida à apreciação do Senado. 
Viso simplesmente a justificar o requerimento de 
cancelamento da urgência, formulado pelo nobre 
Líder da Maioria, Senador Filinto Müller. 

Não é possível, Sr. Presidente, que o Senado 
vote projeto dessa importância, dessa relevância em 
regime de urgência; ademais, sem os 
esclarecimentos que êle próprio resolveu pedir, para 
melhor apreciá-lo. 

Em dezembro do ano passado, dirigiu o 
Senado da República requerimento de informações 
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, e até esta data não chegaram os 
esclarecimentos solicitados. 

Apenas, ontem, a pretexto de esclarecimento 
recebeu esta Casa um ofício, no qual, decorridos 
cinco meses, declara, tão sómente, que o assunto 
não havia sido resolvido pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. 

Releve, S. Exa. a temeridade de afirmar, sem 
desprimor pela sua alta cultura jurídica e primorosa 
inteligência, pela compostura e dignidade com que 
exerce as funções que lhe têm cabido na Justiça do 
Distrito Federal, que um pedido de informações, nos 
moldes em que foi feito, jamais poderia transformar-
se em processo, ensejando distribuição, julgamento 
em Tribunal Pleno e adiamento em diversas 
sessões, conforme pedido de vista, que êsse mesmo 
assunto proporcionasse aos dignos membros do 
Tribunal. 

Informou S. Exa. que o assunto não está 
resolvido porque apenas um Desembargador se 
havia manifestado, e dois outros pedido vista do 
processo. 

Nos esclarecimentos que presto à Casa estão 
as razões do cancelamento da urgência. 

Não é possível que o Senado continue a  
votar, em regime especial, assuntos dessa 
importância, sem pleno conhecimento das  
razões da proposição, em defesa do Tesouro 
Público, e para que a faculdade  
constitucional atribuída aos Tribunais de  
Justiça não se converta numa cadeia  
de equiparações, cada dia maior e mais  
prejudicial. 

Com estas palavras, tenho justificado o 
requerimento de cancelamento da urgência, 
formulado pelo nobre Líder da Maioria e outros 
Senadores. Oportunamente, quando o Sr. Presidente 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal prestar as 
informações solicitadas pelo Senado, poderemos 
votar, com conhecimento de causa, com pertinência, 
ponderação e, sobretudo, com acêrto. (Muito bem ! 
Muito bem !) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento de cancelamento da urgência. Os Srs. 
Senadores que o aprovam, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O Projeto volta ao regime normal de 

tramitação. 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara, nº 225, de 1957, que cria cargos na 
Justiça do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo pareceres: I – Sôbre o Projeto 
(nº 52 e 53, de 1958) das Comissões: de Serviço 
Público Civil, pela aprovação, com a Emenda que 
oferece, de nº 1-C; e de Finanças, favorável ao 
projeto e à emenda da Comissão de Serviço 
Público Civil. – II – Sôbre as Emendas de Plenário 
(ns. 156 e 157, de 1958) das Comissões: de 
Serviço Público Civil, favorável, nos têrmos da 
subemenda substitutiva que oferece; e de Finanças, 
favorável à subemenda da Comissão de Serviço 
Público. 
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O SR. PRESIDENTE: – A Mesa julga  
oportuno assinalar que no texto da alínea  
b do projeto se prevê a criação de 15  
cargos de "Escrivão Juramentado", padrão  
"J". 

O § 2º, do mesmo artigo, entretanto, referindo-
se a êsses cargos, alude a cargos de "escrevente 
juramentado". 

Da documentação existente no processo se vê 
que a denominação certa é a de "escrevente 
juramentado". 

É a que consta do texto proposto pelo Poder 
Executivo e aprovado pela Câmara. 

O que houve foi êrro dactilográfico. 
A Mesa faz esta observação a fim de que  

fique constando dos Anais, de modo a  
poder a retificação ser feita pela Câmara dos 
Deputados, ao redigir o projeto tem definitivo, para a 
sanção. 

Na fase regimental em que o projeto se 
encontra não poderia ser emendado. 

Tendo a Comissão de Serviço Público  
Civil apresentado subemenda à Emenda  
nº 2, é aberta discussão especial das mesmas. 

Não havendo quem. peça a palavra,  
encerro a discussão. 

Em votação a Emenda nº 1-C, da  
Comissão de Serviço Público Civil, que tem 
preferência. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se onde couber: 
Nos novos cargos de Oficial de Justiça serão 

aproveitados, na ordem de sua colocação, os 
candidatos habilitados no último concurso, cuja 
vigência fica revalidada para todos os efeitos de 
direito. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda da Comissão de Serviço Público Civil à 
Emenda nº 2, de Plenário. Se aprovada prejudicará a 
emenda. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. Fica prejudicada a Emenda  
nº 2. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 
 

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA À 
EMENDA Nº 2 

 
"Depois de aproveitados os candidatos 

aprovados em concurso, os Oficiais de Justiça e 
Escreventes Juramentados interinos, em, exercício 
na data em que esta lei entrar em vigor, serão 
efetivados em seus cargos". 

É a seguinte a emenda prejudicada: 
 

EMENDA Nº 2 
 

Acrescente-se onde convier: 
Artigo. Os Oficiais de Justiça e Escreventes 

Juramentados interinos, em exercício na data em 
que essa lei entrar em vigor, serão efetivados em 
seus cargos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 225, DE 1957 

 
(Nº 1.594-D, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá 

outras providências. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam criados na Justiça do Distrito 

Federal, com os vencimentos pagos pelos cofres 
públicos, os seguintes cargos: 

a) 31 (trinta e um) de Oficial de Justiça,  
padrão J; 

b) 15 (quinze) de Escrivão Juramentado, 
padrão J; 

c) 5 (cinco) de correio, padrão A. 
§ 1º Dos cargos de Oficial de Justiça, 15 

(quinze) destinam-se às Varas Criminais, 21ª a 25ª, 
sendo 3 (três) para cada uma; e 16 (dezesseis) às 
quatro últimas Varas Cíveis, 15ª a 18ª, sendo 4 
(quatro) para cada Vara. 

§ 2º Os cargos de Escrevente Juramentado 
destinam-se, todos, às mencionadas Varas 
Criminais, 3 (três) para cada Vara; e os de Correio e 
(um) para cada Vara. 

Art. 2º Os cargos de Correio, padrão I, criados 
pelo art. 5º letra f, da Lei nº 2.537, de 13 de julho de 
1955, passarão, à medida que vagarem, a 
corresponder ao padrão A. 

Art. 3º Fica aberto ao Poder Judiciário, Justiça 
do Distrito Federal, o crédito especial de Cruzeiros 
2.874.000,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e 
quatro mil cruzeiros), para atender, no corrente 
exercício, às despesas decorrentes da execução 
desta lei. 

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

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

Votação, em 2ª, discussão, do Projeto  
de Lei do Senado, nº 41, de 1952, que dispõe  
sôbre o adicional de insalubridade para 
trabalhadores marítimos, tendo Pareceres da 
Comissão de Redação número 793-54, oferecendo  
a redação do vencido em 1ª discussão; da Comis- 
 

são de Constituição e Justiça, nº 555-57,  
pela constitucionalidade das emendas de  
2ª discussão; e, quanto ao mérito, contrário à de  
nº 1 e favorável à de nº 2; da Comissão  
de Legislação Social; nº 556.57, contrário às 
Emendas, nº 558-5 (novo exame, em virtude  
de pedido da Comissão de Finanças) reformando  
o seu primeiro pronunciamento, para aconselhar  
a rejeição do projeto; da Comissão de Saúde;  
nº 557-57, contrário às Emendas nº 129-58,  
(novo exame em conseqüência de requerimento 
aprovado em Plenário) favorável ao projeto  
de acôrdo com o seu primeiro pronunciamento,  
da Comissão de Transportes, Comunicações  
e Obras Públicas; nº 559-57; contrário ao projeto; da 
Comissão de Finanças, nº 806-57, contrário ao 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento, que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 212, de 1958 

 
Nos têrmos do art. 126, letra i, do  

Regimento Interno, requeiro preferência  
para o Projeto de Lei do  Senado nº 41, de  
1958, a fim de ser votado antes das respectivas 
emendas. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958. –
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, passa-se à votação do 
projeto. 

 
O Sr. Senador Attílio Vivacqua pronuncia 

discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 
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O SR. FILINTO MÜLER (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, duas palavras direi, 
sòmente para declarar que tem tôda a razão o 
eminente, Senador Attílio Vivacqua, quando procura 
amparar a numerosa classe dos marítimos com o 
Projeto de Lei do Senado, nº 41, de 1952, que 
estabelece a percentagem de insalubridade. Tem 
também razão o Ministério do Trabalho, quando 
declara que êsse assunto já está regulado, de forma 
geral, na Consolidação das Leis do Trabalho. O 
direito ao adicional de insalubridade é assegurado 
aos trabalhadores que exercem suas funções em 
locais insalubres ou executam trabalho perigoso para 
a saúde. A legislação disciplinadora do pagamento 
dêsse adicional, entretanto, não satisfaz plenamente 
às condições atuais do trabalho. A Comissão de 
Marinha Mercante, porém, depois da apresentação 
dêsse projeto, em 1952, pelo eminente Senador 
Attílio Vivacqua, tem estudado os casos concretos e 
encaminhado à solução os enquadrados no direito à 
percepção do adicional de insalubridade. Faço essa 
afirmativa porque eu próprio, neste momento, me 
interesso e vivamente, pelo pagamento da cota de 
insalubridade aos marítimos que trabalham em 
Corumbá, especialmente ao pessoal de máquinas, o 
qual realiza tarefa já de si penosa e ainda mais 
agravada em clima tropical como é o daquela região 
do meu Estado. Ainda ontem, tive contato com o 
relator da Comissão de Marinha Mercante, o qual me 
prometeu enviar parecer ao Ministério da Viação e 
Obras Públicas favorável ao pagamento do adicional 
de insalubridade, solicitado pelos marítimos 
corumbaenses. 

O fato de ter razão o eminente Senador Attílio 
Vivacqua, entretanto, não me afasta da orientação 
que julgo deva o Senador adotar, a qual está 
perfeitamente justificada no douto parecer dá Comis- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

são de Legislação Social. Declara êsse órgão o 
seguinte: 

"Não fôssem suficientes as justas e incisivas 
afirmativas contidas naquele parecer, convém 
recordar a esta Comissão, que se acha nesta 
Casa, em estudos por uma Comissão Mista, o 
projeto de lei da Câmara que institui o "Código de 
Trabalho". 

É exatamente o ponto em que me tenho 
firmado, para pedir não se faça uma Legislação  
do Trabalho fragmentária. Solicito, mesmo, sejam 
tôdas as iniciativas em andamento nesta Casa, não 
aceitas pelo Plenário, encaminhadas à Comissão 
Especial de Revisão da Consolidação das Leis do 
Trabalho, à qual preside, – como tive oportunidade 
de declarar ontem, e repito hoje – com muita 
eficiência, brilho e competência, o nobre Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MULLER: – Êsse órgão 
aproveitará, das proposições antiquadas, 
possivelmente fora da realidade, o que realmente 
implique amparo ao trabalhador. 

Concordo com o parecer da douta 
Comissão de Legislação Social, datado de 23 de 
abril de 1957, que opina pela rejeição do projeto 
em votação. Quero pedir, entretanto, à Comissão 
Mista de Revisão da Consolidação das Leis do 
Trabalho, incumbida da organização de novo 
Código do Trabalho – e o faço encarecidamente – 
que, caso seja o mesmo rejeitado, requisite do 
Arquivo o processo e dêle retire os elementos 
necessários para a feitura de disposição que 
ampare não só os marítimos, mas todos os 
trabalhadores que exercem funções em locais de 
insalubridade, de maneira geral, justa e 
eqüitativa. 

Dou meu testemunho da  
dedicação, da boa vontade e do patrio- 
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tismo com que trabalham os marítimos do meu 
Estado natal. Sei das suas angústias, dos seus 
sofrimentos e da energia rude com que enfrentam 
tôdas as vicissitudes da profissão. É por isso que, 
pensando nêles, deixo aqui registrado êste apêlo. 
Como êles, outros trabalhadores espalhados pela 
imensidão do Brasil devem ser amparados com a 
percentagem referente à insalubridade, quando 
exercem funções que põem em risco as condições 
de sua saúde. Todos merecem o apoio do legislador; 
estou certo de que o Código do Trabalho os 
acolherá. 

Com essas razões, peço ao Senado aceite 
o parecer da douta Comissão de Legislação 
Social, e à Comissão Especial de Revisão  
da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
incluas as medidas justas e eqüitativas na obra 
perfeita que está realizando. (Muito bem, muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. Ficam prejudicadas as 

emendas. 
É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 

Arquivo: 
Redação, para a 2ª discussão, do Projeto de 

Lei do Senado, nº 41, de 1952, que dispõe sôbre o 
adicional de insalubridade para os trabalhadores 
marítimos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica instituído para os trabalhadores 

marítimos de que trata o Decreto nº 30.513, de 7 de 
fevereiro de 1952, que exerçam sua atividade, 
exclusivamente, em máquinas, caldeiras, câmaras, 
frigoríficas, serviços de faroleiro, diques, estaleiros e 
oficinas navais, um adicional de insalubridade 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cen- 
 

to) do respectivo salário e que será pago 
conjuntamente com o salário do mês. 

§ 1º Os trabalhadores marítimos, a que se 
refere êste artigo, constituem as equipagens de 
embarcações de barra a fora, da navegação fluvial e 
lacustre e as de tráfego do pôrto. 

§ 2º São excluídos dos benefícios desta lei os 
trabalhadores acima referidos, cujos locais de 
atividade profissional não forem considerados 
insalubres pelas autoridades competentes. 

§ 3º A execução do disposto no § 2º, será feita 
com a assistência do respectivo órgão de classe. 

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

São as seguintes as emendas prejudicadas: 
 

EMENDAS A QUE SE REFEREM 
OS PARECERES SUPRA 

 
EMENDA Nº 1 

 
Suprima-se o § 3º do art. 1º. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Substitua-se no art. 1º a expressão: 
"correspondente a 25% (vinte e cinco por cento)". 
O Sr. Victorino Freire deixa a cadeira da 

presidência, que é ocupada pelo Sr. Cunha Mello. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo, número 8, de 1955, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova os dois Protocolos 
relativos a emendas à "Convenção sôbre Aviação 
Civil Internacional", tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 103 e 161, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 8, de 1955 
 

(Nº 5.0.R-A-1955, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova os dois Protocolos relativos a  
emendas à "Convenção sôbre a Aviação Civil 
Internacional". 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam aprovados os dois  

Protocolos relativos a emendas à "Convenção  
sôbre Aviação Civil Internacional", concluída  
em Chicago, em dezembro de 1944, ratificada. 
pelo Brasil a 26 de março de 1946, e promulgada 
pelo Decreto, número 21.713, de 27 de agôsto de 
1946. 

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

 
Discussão única, do Projeto de Lei da  

Câmara, nº 139, de 1956, que considera 
empregados os trabalhadores autônomos  
para os efeitos da legislação do trabalho e  
da previdência social, tendo Pareceres  
Favoráveis, sob ns. 372 e 373, de 1957,  
das Comissões; de Legislação Social; e de 
Economia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

O SR. FILINTO MULLER (*): – Sr. Presidente, 
lamento muito ter de divergir, no presente caso, dos 
Pareceres das Comissões de Legislação Social e de 
Economia. Faço-o porque a simples ementa do 
projeto demonstra á impossibilidade de considerar-se 
filiado, para efeito da legislação do trabalho, o 
empregado que, espontâneamente, se considera 
autônomo. Trabalhador autônomo é todo aquêle que 
trabalha por conta própria, que faz e realiza o 
trabalho que melhor lhe convém, que comparece 
quando entende; que estabelece e contrata os preços 
que correspondem ao seu trabalho; que não está 
sujeito à disciplina nem à hierarquia em relação ao 
empregador. É o que atende a vários empregadores. 
Se vamos enquadrá-lo na categoria de empregado de 
determinada emprêsa ou empregador perderá a 
característica de autônomo. Não compreendo, portanto, 
como, em relação ao projeto, possamos estabelecer 
sejam considerados empregados, trabalhadores 
autônomos. Se são autônomos, gozam de tôdas as 
características de independência; se são 
empregados, deixam de ser autônomos. 

Sr. Presidente, ocorre o seguinte: o projeto foi 
apresentado na Câmara dos Deputados visando a 
amparar a classe dos securitários. São empregados 
autônomos, que trabalhavam sempre para a mesma 
emprêsa, subordinados, até certo ponto, à sua 
disciplina e hierarquia. Pretendeu-se, com espírito de 
liberalidade muito grande e atendendo à evolução 
constante da legislação do trabalho que visa a 
amparar o maior número possível de trabalhadores, 
estendê-la à classe dos securitários; mas a  
Câmara dos Deputados foi além; levou-a a todos  
os trabalhadores autônomos. Essa extensão é que 
me parece excessiva e inaplicável na prática, pois 
fará desaparecer a qualidade de trabalhadores 
autônomos. A douta Comissão de Eco- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nomia da Câmara dos Deputados manifestou-se 
contràriamente a essa intenção, mas o Plenário 
aprovou o projeto. Encaminhando ao Senado, as 
Comissões técnicas, atendendo justamente ao 
ponto-de-vista da necessidade de amparar o maior 
número possível de trabalhadores, foram-lhe 
favoráveis; mas a oportunidade de corrigir as 
falhas está, exatamente, na organização do 
Código do Trabalho, em estudo; está, exatamente, 
na inclusão de determinadas categorias de 
trabalhadores autônomos no amparo da 
previdência social, sem necessidade de considerá-
los empregados de emprêsas. A Comissão 
Especial de Revisão da Consolidação das Leis do 
Trabalho, certamente, tornará a seu cargo o 
exame do projeto e dará solução certa e, justa 
para o problema. Parece-me que o Senado não 
deve aprovar a proposição como está redigida, 
pois destruirá a categoria de autônomos que visa a 
amparar. 

São os esclarecimentos, Sr. Presidente, 
baseado nos quais solicito do Plenário rejeite a 
proposição. (Muito bem!). 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. 
Presidente, efetivamente, o projeto em discussão, 
mereceu da Comissão de Legislação Social, 
parecer favorável. 

Como Presidente, não poderia votar, razão 
pela qual farei, no momento, análise sucinta do 
projeto assim redigido : 

Considera empregados os trabalhadores 
autônomos para os efeitos da legislação do trabalho 
e da previdência social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os trabalhadores autônomos  

são considerados empregados para os  
efeitos da legislação do trabalho e da  
previdência social, desde que,  
habitualmente, prestem ou tenham prestado servi- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ços a uma única emprêsa ou empregador. 
Art. 2º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Sr. Presidente, analisando, objetivamente, o 

projeto, sou levado a acompanhar o pensamento do 
nobre Líder da Maioria. 

Em verdade, o que condiciona a relação  
de emprêgo é precisamente a continuidade  
não só no serviço, no trabalho, mas,  
também, na obediência hierárquica ao  
empregador. 

O empregado autônomo é aquêle que trabalha 
por conta própria, podendo servir, simultâneamente, 
a dois ou três empregadores, no exercício de 
funções diversas, sem remuneração específica. Seu 
trabalho é pago por ajuste, por acôrdo realizado com 
os vários empregadores. 

Sr. Presidente, se eu me deixas-se influir, 
apenas, pelo sentimento de trabalhista, de 
proporcionar o máximo de beneficio aos empregados, 
seria levado a manifestar-me favoràvelmente à 
proposição. O bom-senso, no entanto, indica que os 
trabalhadores autônomos não podem ser convertidos, 
de uma hora para a outra, em empregados 
permanentes. 

A lei disciplina a matéria, estabelecendo as 
condições para a concessão das vantagens nela 
previstas. Exige-se, por exemplo, o contrato de 
trabalho, a freqüência, o decurso de um ano de 
trabalho efetivo para a obtenção das férias 
regulamentares e de indenização, em caso de 
despedida sem justa causa. 

No projeto em debate subverte-se tudo  
isso, dá-se a condição de empregado ao  
trabalhador que exerce função de empregador,  
que em verdade o é. Suponhamos, por  
hipótese, tenha êle um pequeno negócio ou  
seja operário especializado. Poderá servir a várias 
emprêsas, ao mesmo tempo, sem seqüência no 
trabalho. 

A proposição é ainda mais ampla  
ao assegurar as garantias da 
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Legislação do Trabalho aos empregados autônomos 
que "prestam serviços a uma única emprêsa ou 
empregador". 

O SR. FILINTO MULLER: – Exatamente. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pode alguém 

trabalhar eventualmente e, depois, ser considerado 
empregado, para os efeitos da Legislação do 
Trabalho. 

O SR. FILINTO MULLER: – Desenvolve V. 
Exa. raciocínio impressionante, brilhante e 
convincente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, já que a Comissão Especial  
de Revisão da Consolidação das Leis do  
Trabalho apreciará no devido tempo as sugestões 
que lhe forem encaminhadas por associações  
de classe e, mesmo, através das proposições  
que tramitam nesta Casa, o normal será  
que o projeto, ainda que rejeitado, seja endereçado, 
a título de subsídio, àquela Comissão.  
Meu pensamento, aliás, ajusta-se, perfeitamente,  
ao do nobre Líder da Maioria. Nosso propósito  
não significa – embora reconheçamos a necessidade 
de levar em consideração a situação de  
certos operários – apoiemos a pretensão dos 
trabalhadores autônomos, que são verdadeiros 
empregadores. 

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

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

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 139, DE 1956 
 

(Nº 1.471-E-1951, na Câmara dos Deputados) 
 
Considera empregados os trabalhadores 

autônomos para os efeitos da legislação do trabalho 
e da previdência social. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os trabalhadores autônomos são 

considerados empregados para os efeitos da 
legislação do trabalho e da previdência social, desde 
que, habitualmente, prestem ou tenham prestado 
serviços a uma única emprêsa ou empregador. 

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 Lei da Câmara, 

nº 257, de 1957, que concede isenção de direitos de 
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras 
para um trator e seus acessórios e uma máquina 
para olaria doados à Prelazia do Xingu, no Estado do 
Pará, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 124 e 125 
de 1958, das Comissões de Economia e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
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É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 
sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 257, DE 1957 
 

(Nº 1.698-B-1956, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede isenção de direitos de importação, 

impôsto de consumo e taxas aduaneiras para um 
trator e seus acessórios e uma máquina para 
olaria, doados à Prelazia do Xingu, no Estado do 
Pará. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos de 

importação, impôsto de consumo e taxas 
aduaneiras, exceto a de previdência social, para 
o seguinte material que se encontra no Pôrto de 
Hamburgo, dado por instituição missionária da 
Alemanha à Prelazia do Xingu, no Estado do 
Pará. 

a) um trator com todos os acessórios; 
b) u'a máquina para olaria. 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 299, de 1956, que modifica disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho (estende aos 
trabalhadores portuários as disposições da Lei nº 
1.561, de 21 de fevereiro de 1956), tendo Pareceres, 
ns. 1.057 a 1.059, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; e de 
Legislação Social, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) . 

Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 29, De 1956 

 
(Nº 726-B-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica disposições da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O parágrafo único do art. 285, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, passa a § 1º, 
acrescentando-se-lhe o seguinte parágrafo: 

"Art. 285 ............................................................ 
§ 2º As Delegacias do Trabalho Marítimo 

aplicarão aos trabalhadores portuários, quando não 
regidos por contrato, nos têrmos do titulo VI da 
Consolidação das Leis do Trabalho, as disposições 
da Lei nº 1.561, de 21 de fevereiro de 1956, no que 
couber". 

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 à Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 3, de 1958, que considera sujeitos à contribuição 
para todos os fins da Previdência Social, o repouso 
semanal remunerado e as gratificações concedidas 
por tempo de serviço, como prêmio de freqüência ou 
abono de família, tendo Pareceres (ns. 142 e 143, de 
1958) das Comissões: de Legislação Social, 
contrário; e de Finanças, favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
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Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 
a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 3, DE 1958 

 
(Nº 2.478-B-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Considera sujeitos à contribuição para todos 

os fins da previdência social, o repouso semanal 
remunerado e as gratificações concedidas por tempo 
de serviço, como prêmio de freqüência ou abono de 
família. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O repouso semanal remunerado, 

assegurado pela Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, 
fica sujeito à contribuição para todos os fins de 
previdência social. 

Parágrafo único. Para os mesmos fins, ficam 
igualmente sujeitas à contribuição as gratificações, 
seja qual fôr a sua denominação, concedidas por 
tempo de serviço, como prêmio de freqüência ou 
abono de família. 

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 à Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 50 de 1958, que modifica o art. 3º da Lei nº 2.931, 
de 27 de outubro de 1956 – Dispõe sôbre o penhor 
industrial de veículos automotores, equipamento para 
 

execução de terraplenagem e pavimentação e 
quaisquer viaturas de tração mecânica e dá outras 
providências, tendo Pareceres Favoráveis,  
sob ns. 165 e 166, de 1958, das Comissões de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 50, DE 1958 

 
(Nº 2.593-B-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Modifica o art. 3º da Lei nº 2.931, de 27 de 

outubro de 1956. Dispõe sôbre o penhor industrial de 
veículos automotores, equipamento para execução 
de terraplenagem e pavimentação e quaisquer 
viaturas de tração mecânica, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 3º da Lei número 2.931, de 27 

de outubro de 1956, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 3º As dragas e os implementos 
destinados à limpeza, e desobstrução de portos, rios 
e canais podem ser objeto de penhor naval e demais 
ônus, observadas as formalidades de registro 
previstas nos arts. 98, 99 e 100 da Lei nº 2.180, de 5 
de fevereiro de 1954". 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 57, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, destinado à 
Província Brasileira dos Irmãos Lassalistas – 
Sociedade Porvir Científico, com sede em Pôrto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 167, de 1958, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se: 
Art. – É igualmente autorizado o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros), para a reconstrução do Ginásio 
de Santo Amaro, na cidade do mesmo nome, Estado 
da Bahia. 

 
Justificação 

 
Trata-se de estabelecimento que presta 

grandes serviços ao ensino e que se acha em 
dificuldades no seu funcionamento, dadas as 
condições precárias do seu edifício. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958 – 
Lima Teixeira. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Acrescente-se o seguinte artigo, que será o 

segundo, alterada a numeração do atual art. 2º: 
"Art. 2º – É igualmente, o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação  
e Cultura o crédito especial de Cruzeiros 
 

5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para 
auxílio à Sociedade Civil Faculdade de Odontologia 
de Pernambuco, mantenedora da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco e destinada à aquisição 
e administração de prédio para a sede do mesmo 
estabelecimento de ensino". 

 
Justificação 

 
A Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco, estabelecimento de ensino superior, 
fundada em 18 de março de 1955 e autorizada a 
funcionar pelo Decreto nº 42.880, do Exmo. Sr. 
Presidente da República, vem funcionando 
regularmente com 45 alunos matriculados na sua 
primeira série. 

A referida Faculdade, que tem como 
sociedade mantenedora a Sociedade Civil de 
Odontologia, de Pernambuco e como sociedade 
cooperadora a Associação Pernambucana de 
Odontopediatria, está funcionando, provisòriamente, 
na sede desta última Associação, na Rua do 
Hospício, 949. 

O referido prédio, juntamente com os de ns. 
923 e 957, deverão ser demolidos no próximo ano, a 
fim de seus proprietários construirem um grande 
edifício de apartamentos. A Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco ficará em situação difícil 
em relação à questão de sede, razão pela qual o 
Govêrno Federal deve vir em seu auxílio, 
proporcionando-lhe os meios para adquirir um prédio 
e nêle realizar as adaptações, reformas e ampliações 
necessárias ao perfeito funcionamento da 
Faculdade. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958 – 
Apolônio Salles. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Art. 1º: 
1) Inclua-se o seguinte: 
Para obras no Colégio Nóbrega, em Recife, 

Pernambuco, como auxílio. 
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2) acrescente-se Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros) ao montante do crédito. 

 
Justificação 

 
O Colégio Nóbrega, que funciona no antigo 

Palácio Dom Vital, além de alto significado 
educacional, tem relevante expressão histórica. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1958 – 
Apolônio Salles. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Art. 1º: 
Acrescente-se, in fine: 
"...e, igualmente, o crédito especial de Cr$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para 
prosseguimento e conclusão da construção do 
Ginásio São Luís, de Natal, Rio Grande do Norte". 

 
Justificação 

 
Trata-se de estabelecimento que, a despeito 

dos relevantes serviços que presta à causa do 
ensino, luta com dificuldades financeiras. 

Cabe ao Estado assistí-lo, tornando possível, 
ao menos, a conclusão do seu prédio. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1958 – Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto volta à Comissão de Finanças para 

opinar sôbre as emendas. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, peço 

a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente, ontem, tive 
ensejo de ler telegrama a mim dirigido pela 
Federação do Comércio da Bahia; hoje, recebi outro 
despacho daquela entidade sôbre a situação atual do 
Pôrto de Salvador, por onde são exportados o cacau 
e mais vinte e oito produtos do meu Estado. O 
projeto elaborado pela concessionária para 
ampliação de referido pôrto, segundo o telegrama 
por mim recebido, não se ajusta, absolutamente, aos 
interêsses dos comerciantes, tão pouco dispõe ela 
de técnicos para levarem a efeito obra de tal 
importância. 

A Federação do Comércio da Bahia dirigiu-
me veemente apêlo, através de telegrama da 
Western, que passo a ler, para conhecimento do 
Senado: 

"A Federação do Comércio da Bahia, tendo 
promovido mesas redondas, nas quais 
participaram vários sindicatos de empregadores e 
empregados diretamente ligados ao problema da 
ampliação do Pôrto de Salvador, sente-se no 
dever de comunicar a V. Exa. que o projeto de 
ampliação e reaparelhamento do referido pôrto 
elaborado pela cessionária, não atende às 
mínimas exigências atuais do pôrto e à economia 
do Estado, além de acarretar um golpe na 
pequena, navegação de cabotagem, principal 
meio de transporte de 50 municípios e distritos 
dêste Estado. Dêsse modo, solicitamos a valiosa 
interferência de Vossa Excelência, no sentido de 
que o Sr. Ministro da Viação não aprove o 
referido projeto. Saudações. (As.) – Deraldo 
Mota, Presidente". 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, transfiro o apêlo ao ilustre 
Ministro Lúcio Meira, de quem solicito mande 
engenheiro do Ministério da Viação e Obras 
Públicas proceder a estudo, a fim de apresentar 
solução que realmente consulte os interêsses da 
Bahia. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NEVES DA ROCHA: – Inúmeras vêzes, 

tenho acentuado nesta Casa que sempre estarei 
inteiramente ao lado dos representantes do meu 
Estado, quando em causa interêsses da Bahia. 
Assim, mais uma vez, por se tratar de reais e 
relevantes serviços à nossa terra, faço minhas as 
palavras de Vossa Excelência, no sentido de que o 
Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas atenda à 
solicitação da Federação do Comércio da Bahia, 
muito justa e de grande interêsse para o nosso 
Estado. 

O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Agradeço muito o 
apoio do nobre companheiro de representação, 
Senador Neves da Rocha. 

Espero que S. Exa., o Sr. Ministro Lúcio Meira 
não se descuide dêsse assunto, tanto mais quanto 
diz êle respeito à Federação do Comércio da Bahia, 
entidade de classe que muito se interessa pela sua 
solução. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Sebastião Archer, inscrito para falar nesta 
oportunidade. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, com uma regularidade 
espantosa o terrível flagelo da sêca se abate 
sôbre essa esquecida e desorganizada região do 
Nordeste Brasileiro. De tempos em tempos,  
a opinião pública nacional é sacudida por 
 

movimentos de solidariedade humana em favor dos 
flagelados brasileiros. E, muito embora, êsse trágico 
fenômeno se repita e se agrave por mais de um 
século, muito embora os técnicos dos Governos já 
tenham tido demasiado campo para estudos e 
experiências, nada, nenhuma medida definitiva, de 
ordem técnica, racional, foi tomada até hoje. 

Infelizmente, só nos lembramos do mal 
quando êle retorna sistemático e inexorável e, 
bastam dois invernos regulares, quando pequenas 
chuvas umedecem o ressequido solo nordestino, 
para que sejam esquecidos os sofrimentos 
anteriores. 

E como se não bastassem o descaso dos 
setores responsáveis, como se não bastasse a falta 
de planejamento e soluções racionais, o fogo e o 
machado, unidos à desorientação das populações 
nordestinas, têm devastado a riqueza florestal 
brasileira com seus 4 milhões e meio de quilômetros 
quadrados de matas, hoje, naturalmente, reduzida 
pelas causas que mencionamos. 

Infelizmente, Sr. Presidente, nenhuma medida 
concreta até hoje foi tomada ou sequer ensaiada, no 
sentido de resolver tão cruciante problema nacional. 

Na hora do sofrimento, na hora da fome e da 
morte, na hora do êxodo dêsses milhares de 
flagelados, movimenta-se o Govêrno, movimentam-
se os brasileiros mais favorecidos e lá se vão como 
injeções de morfina num moribundo, navios e aviões 
carregados de viveres. 

Na hora do sofrimento, algumas centenas de 
cobertores e meia dúzia de meios de transporte para 
possibilitar a fuga das populações flageladas, são 
medidas que, embora humanas, não correspondem 
ao nível cultural e técnico que se presume tenhamos 
atingido. 

Estamos hoje atravessando mais um período 
de sofrimento e de dor com essa sêca que podemos 
  



– 966 – 
 
até ousar de chamar de sêca programada, sêca 
esperada, sêca organizada... Mais uma vez, meros 
paliativos, meras medidas de última hora, foram 
tomadas. 

Planejamento técnico, soluções definitivas e 
concretas, nada! Parece-me, Srs. Senadores, que já 
deixamos em demasia que prevaleça essa incúria e 
êsse desleixo. Lá estão no Nordeste aquêles 
imensos açudes, alguns mesmo a extravazarem 
água, sem que saibamos que contribuição trouxeram 
êles para a solução do problema da sêca. 

Faz-se, portanto, mister que os técnicos se 
manifestem com a máxima urgência sôbre o assunto. 
Como leigo não posso nem devo apresentar 
soluções; apenas, como representante de um dos 
Estados que paulatinamente vai entrando para o rol 
das regiões assoladas, não podia calar nesse 
momento. 

O Estado do Maranhão, que até então não 
havia sofrido os rigores da sêca, caminha hoje para o 
mesmo mal. De alguns anos para cá, o inverno que 
antes se iniciava em outubro e prolongava-se até 
maio, hoje começa em fevereiro e termina em abril. 

A devastação das matas continua aumentando 
assustadoramente. Os lavradores de ano para ano, 
mudam os locais de suas roças, derrubando 
seculares árvores, e, ao que parece, colaborando 
inconscientemente para o agravamento do mal da 
sêca. 

Em Codó, meu município, em algumas 
localidades já é difícil encontrar lugares para novas 
roças. 

Os Rios Itapecuru, Mearim e Grajaú, antes 
caudalosos, estão minguando de ano para ano. O 
primeiro dêles, antes navegável, hoje está quase 
sêco. Pequenos riachos já desapareceram por 
completo. Mesmo na cidade de Carolina, uma das 
principais do meu Estado, situada às margens do 
Tocantins, já se faz sentir o pêso da destruição 
desordenada das matas, bastando dizer que tôda a le- 
 

nha para o consumo dessa cidade já é apanhada na 
cidade fronteira do Estado de Goiás. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Permite V. 
Exa. um aparte? – (Assentimento do orador) – 
Empresto tôda a minha solidariedade às palavras 
de V. Exa., que traduzem a ansiedade do Estado 
que governou durante quatro anos. Conheço 
todos os problemas de nossa terra. V. Exa. 
solicita dos Poderes Públicos providências para 
que o Maranhão volte ao explendor e à grandeza 
em que sempre viveu, aureolado no seu passado. 
Estou solidário com V. Exa. no apêlo ao Senhor 
Presidente da República, ao Sr. Ministro da 
Viação e Obras Públicas e ao Sr. Ministro da 
Agricultura, no sentido de livrar, com providências 
adequadas, o Maranhão, da calamidade que o 
ameaça. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Muito 
obrigado ao eminente colega, pelo seu brilhante 
aparte, que muito ilustra meu discurso. 

Não é mais possível transigir ou esperar. Urge 
que os poderes competentes tracem seus rumos, os 
tornem públicos e os apresentem à opinião pública 
para solução definitiva e urgente do problema dá 
sêca. 

Daqui da tribuna da mais alta Casa do 
Parlamento, não descansarei enquanto não obtiver 
as medidas que os técnicos acharem para pôr côbro 
ao calamitoso flagelo da sêca. 

E, tenho a certeza de que meus ilustres pares, 
principalmente os representantes das zonas mais 
atingidas, estarão atentos, vigilantes, na solução do 
problema. 

Máquinas para os lavradores atualizarem 
suas lavouras, evitando a queima e a derrubada 
das matas; inicio de uma bem orientada 
campanha de reflorestamento; desobstrução do 
curso dos rios, são medidas que, parecem-me, 
seriam, de inicio, úteis à melhoria das condições 
de vida da região. 
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Isto, é claro, repito, são considerações leigas... 
O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito justas e 

muito adequadas. 
O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – ...mas podem 

e devem fazer parte de um plano geral de 
recuperação de tôda a região assolada. 

O dever, o patriotismo, o amor a meus 
semelhantes, não deixarão que minha voz não se 
levante em favor de uma solução urgente e concreta 
que debele o problema da sêca. 

Enquanto minhas fôrças o permitirem, 
continuarei a responsabilizar os órgãos competentes 
pela falta de um programa que vise pôr fim a uma 
situação que coloca o Brasil em posição humilhante 
de exibir ao mundo o espetáculo dos flagelados do 
Nordeste! 

Fica aqui o meu apêlo ao Sr. Presidente da 
República, Ministros da Agricultura e Viação para 
que sejam os iniciadores dêsse programa tão 
demorado e tão necessário. (Muito bem. Muito bem!) 

O SR. NEREU RAMOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Nereu Ramos. 

O SR. NEREU RAMOS (*): – Sr. Presidente, 
pedi a palavra para, por intermédio do Senado, 
transmitir aos Srs. Ministros da Agricultura e da 
Fazenda o apêlo constante do telegrama que acabo 
de receber, assim redigido: 

Senador Nereu Ramos – Rio. – Florianópolis – 
Nº 197-58, de 28 de maio de 1958 – Solicito 
encarecidamente a Vossa Excelência, em nome dos 
servidores em regime de acordos com êste Estado e 
beneficiados pela Lei nº 3.365, de 26 de dezembro 
de 1957, que estão sem receber vencimentos des- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de Janeiro, intervir junto aos Ministros da Agricultura 
e Fazenda no sentido de ordenarem a Delegacia 
Fiscal a efetuar o pagamento, a fim de solucionar a 
situação aflitiva em que se encontra essa numerosa 
classe de funcionários. Aguardo resposta para 
tranqüilizar os colegas. Respeitosamente, Egídio 
Amorim – Acôrdo Florestal Santa Catarina. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
de segunda-feira próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 17, de 1958, que concede à Federação 
das Bandeirantes do Brasil o auxílio de Cr$ 
10.000.000,00 para conclusão e aparelhamento do 
edifício de sua sede, no Distrito Federal (incluído em 
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Júlio Leite), tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 189 a 191, de 1958, das Comissões de 
Constituição e Justiça: de Educação e Cultura e de 
Finanças. 

2 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 27, de 1958, que inclui nas funções de 
extranumerário mensalista das tabelas únicas do 
Ministério da Marinha os professôres do Colégio 
Naval, dos Centros de Instrução, das Escolas de 
Aprendizes Marinheiros e Escolas Técnicas 
Profissionais, e dá outras providências (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. 
Senador Mem de Sá), tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 186 a 188, das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Educação e Cultura e de Finanças. 
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3 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 74, de 1958, que fixa os efetivos dos 
oficiais dos Corpos e Quadros da Marinha de Guerra, 
e dá outras providências (incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Fi- 
 

linto Müller, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 183 
a 185, de 1958, das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 

minutos. 
 


