


DISCURSOS CONTIDOS NESTE' Vot.UME: 

AFONSO ARINOS 

Para enenmlnhnr n votaçiio· do. Veto 
n.• 8, de 1059, do Prefeito do 
Dfstrito· Federal ........ , ...... . 

Faz consldcraçGes n rllllpelto da fu• 
sAo do• Estado· do Rio• no Distrito 
Federal ... , .................. . 

Esclarece n demlssAo do Sr o !ris 
Melnberg, de Dlretor · da Novueap· 

Para encaminhar n votaçAo do Re· 
querlmento•n.• D; de 1980 o . o o • o .• 

Faz comentários ao discurso do 
Presidente da Repúllllca> ·no anl· 
versârlo de seu gov~rno, trans· 
crito nos Anu.ls .......... , . , .... . 

ATT1LJO VlVACQUA 

Tece conaldernçlles ,aõbre projeto 
que apresentou criando o Senlço 
Nacional ele Imlgraçlo e de S'oloo 
A:sric:ora. . .................... . 

Para eneamlnhar. a vofuçl!o do Ve· 
. to D.P' 8; di!' 1959' do Prefirlto do 
· Dl>lrl(ó'· Fcúeral' .............. .. 

CAIADo- DE CASTRO 

l'l'onuncla•se conttárlo ll tus4o do· 
Estudo do Rio 110 Distrito Federal 

Dai explicações ll lnterpelaçlo· que 
lhe foi feita por amigos e pelo 
Senador Gilberto lll'al'lnho n rea· 
peito dil sua •poslç4o .. quanto 11. 
Ri!forma- ConsUtuelonal . o. o. o o. o 

Volta a· tra!dr· da· nnexaçlo· do Dia• 
!Pito Federal ao Estado do Rio 

Dó explicações sôbre o funciona· 
. mento do Conselbl>'· tlr SeiJUraD\'-11• 

Naelonal ...................... . 

CUNHA: Jlt!t.tO 

Refere·S8' ati' dlae1J1'11o· do Sr o Sll· 
vestr•r Pérlelea• eo dá · llZJllleaçõea 
aôbr8' o aow parecer· DO' cuao da 
I.Co()',M,l •. S,A· •. quando do re· 
!listro do contrato no 'l\,C. du 
UnJCio , •• , ••• , .•.• , • , , •...•.•. 

'J'ccc conslderaçGes a. respeito· da· 
mó dlstrlbulçAo de café, ua Amn· 
zônh>, por partcrdo·I.B,Co ...... 

FREITAS CA:V..U:CANTI 

Provld6Dataso )1111'11' n• r8plda opro· 
voçAo:o dO> Plano" dir Clanlflca~o 
tte Cnl"gos· ••••••••••• , • , •.••••..• 

Púg. 

14 

32 

103 

172 

188 

18 

27 

284 

270 

. 320 

GASPAR VELLOSO • 
Dá expllcoçlles sôbre a- tramltaçlo 

de proJeto referente à asslstên· 
ela social .. , ... , ........ , ...... . 

JEFFERSON DE A:G'UIAR 

Pede tranacrJÇAo nos Anais do dia· 
curso proferido. pelo Sr Juseelln<> 
Kubitschck,. em reunlio do Ga· 
blnete, no· transcurso do <lo.• anl· 
veraárlo do aeu. gcwêmo- • o o o o •.• 

Encaminha Votaçlo· d<> Veto n, • 8, 
de 1959, do Prefeito· do Dlatrltll 
Federal· ........•............... 

Parn- encaminhar o· votaçl!o do Veto 
do Prefeito do Dlotrlta· Federal n. • 
8, de 19511', ao· Projeto de Lei da 
Ct\mara do Distrito· Fed•ral· n.• 
15-B, de 1959 ................... . 

Dó conta do otendiDM!nto · de pedido 
do Senador DllO-Hult Rosado, por 
parte do . Bttneo do· Brn·sn; pam 
~uc lnstltlosrcr uma aJ!êncla daquo
le estabelecimento no· cidade de 
Mncnu .... , ....... , ...... , , ... . 

Refuta criticas do ' Senador Mem 
de Sá 11· politica governamental , 

Fnz D anllllao do discurso de>· Sr; 
Presidente da República• pronun· 
cindo n<> aniversário· do Govêmo 

Dá explicações. ao sr·. Mourioo Vlel· 
m sôbroc a• falta·· de reapoatu do·· 
I, B, C o por nA& ter oquêle·Inatltu· 
to recebido o requerimento de 
Jntonnnçõe~ ..... , .............. . 

Tmnsmlto: DO· Senador MeDI' de- Sá 
resposta< ·dOi I•.B. G<;Eo· r um nu 
pedido de. lnformaçllea. . o ••.••• , 

Para encaminhar· a· votílçlo•· do· Re· 
eJUcrtmento d~•· 14' ............. . 

Trnnsmlt~ lntormoçGes do· MlniÍitro 
do Mnrlnlta ~t· resp·elt<t do· ProJeto 
de Let da: Cfmnru> n,., 40j. de' 
1959, .. reapoata• do• D:Aio S•, Po n• erl· 

· tlcos fonnuludas pelo Sr. Mem de 
Sú, e também, no mesmo;. reopos· 
ta do Ministro da ARrlculturo n· 
l'cspelto· dit pGlltloa do· :M.A.. no 
Eatndo do. Rio· GI!Uldê do SUl • o 

JO!I.O VILLASBôAS 

1~eee conmtlllrlds sób'ro u mudança 
dà cuptt.l' ...................... . 
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217 
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XX 

UMA TEIXEIRA 

Teci! consldcraçõcs eloglosus cm tõr
no das rcnllluçiics do govérno 
do Presidente l{ubltscllck, no 4," 
nnlvcrsário de sua lnstnlnçilo .• 

Fnz comentário sóbre o alto custo 
du produção do nçúcnr, os aula\· 
rios dos trubulblldores dessa agl'O· 
Indústr!u c a lmpossibil!dadc de · 
ser mantido o preço do produto, 
npclundo purn o !.A,\. no sen
tido de promover u n1ecnn1zaçfio · 
d" lavoura cnunvlelrn parn m~lho1· 
rendimento ................... . 

Pnru' cncum!nhur n votução do Pro
jeto de Lei Câmara n." 51, de 
195S ...................... " .. • 

'fcc~ comentários no · discurso du 
nn!vcrsório do Govérno, pronun
cl:ldo pelo Presidente dn Repúbli
co e replica os comentários . do 
Sr, Afonso Arlnos ....... _. .... : 

F:tz apôlo nos seus pares no senti· 
do de ser votndo rapidamente o 
Plano de Clt~sslflcaçAo de Cnrf!os 
dos Fnnc!onórios Civis dn UniAo 

Pnro encaminhar n votaçlio do Re
qncrlmcnto n.• 21, .de 1060 , ' .. 

Porn· cncorn!nhar a votaçllo do Re
querimento n.• 14, dt 1960 ...... 

.Justifico requerimento em que pede 
homenagens de pesar pelo falccl
lllcnto do Dr. Francisco Rocbn 

LO•BM DA SlLVEffiA 

Comento ti· sohmldade, cm Bras!lln, 
do encontro dn'l "Cnrnvanas de Jn .. 
tcGrnçilo Nacional" .•..•....•.. 

ME1! DE S,t 

Pnrn cncnmlnhnl' votnçlio do Veto 
n." 8, de 1959, do Prefeito do 
Dlntrlto Federal · ............... . 

Rcclnmn, do J.B G.E., resposta " 
seu requerlmen!o de Informações 
sôh••e a compra de um computa
dor cletrôn!co por nqueln rcpnl'· 
tlçilo , ..... ;· ................ · .. · 

Tece con•ldcracõco contl'árlas à po
llt!cn do Govllmo e h distribui· 
çlio das verbas de auxlllos c 

·, subvenções ................... . 
Pnrn cncnmlnbnr a. votaçii.Q. do, Re

querimento n.• O, de 1960 •. ' .... 
Pnrn cncnmlnbnr à votaçilo do Rc

rruerlmcnto n.• 14, de 1060 ••..•. 
Volto n ahordnr a dbtr!bulçlio das 

verbos de uuxlllos c subvenções 

JIIILTON CAMPOS 

l'nrn encamlnbn1· n votaçlio do Re-

l'úg. 
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47 

107 

198 

384 

S45 

369 

.Js.t 

·0·1 

17 

82 

96 

153 

376 

522 

rjuerime'!to· n, 0 9, de 1960 .. .. .. 150 

MOUR.\0 VIEIRA 

Fnz longus observncõcs •óbrc pro· 
blcnms regionais do An111zonus 300 

NELSON JIIACULAN 

Diplomo do Sr, -; 
'fccc o elogio de NCU pn•dt:cessor, 

Sr. Souzn Naves ...... , ........ . 

NOVAES FILHO 

Tece considerações em tõruu dn 
mudança da Capitnl pnra o Pin• 
nu! tu Go!ano ................. .. 

PADRE CALAZANS 

Fnz o necrológio do Curdenl ste· 
plnuc Arcebispo de Zngreb •... 

PAULO FENDER 

riomenngeill n memória do Senador 
Lumclra Blttcncourt .....•.•.. ; . 

Pm·a cncaminbnr a votncilo do Rc· 
qucr!mento n.• . 9, de 1960 , ...• , 

PAULO FERNANDES 

lllnu!fe•tn-se contrário à fuslio do 
Eotndo do Rio no Distrito Federal, 
quando dn mudnnça da Capital 

SAULO RAMOS 

Encarece no Govêrno o aproveita· 
mento do Põrto de SAo Francisco 
do Sul, Snnta Cntnrlna, como 
põ•·to exportador de café e pede 
a lnstalnçõo naquela cidade de 
11ma ng~ncla do Banco do Brasil 

Fnz npêlo, em nome dos funcioná
rios públicos de Santa Catarina, 
pelo· breve nprovn!)Ao do Plano 
de ChJss!flcnçllo de Cargos .•.... 

Tece comentários n respeito da tra
mltnçilo do Pl'OJeto de J"c! que 
J•cguln o dircto de greve ....... . 

S1UlGIO MAIUNHO 

Fnln sôbrc n SUDENE e a espc
l'IID\•u que desperta no Nordeste, • 
cxccuçllo do seu progrnma ..... . 

l'nz co•ncntalnos sllbre a sltuaçlfo 
cconllmlco·flnancclra do Pnlo, ·e n 
lnflnçdo ........ , . , , .......... .. 

SILVES1'RE PJ!RICJ"ES 

'l'cce considcruçõcs " respeito ~~~ 
no menção do Sr. ,Janarl Nunes 
pnrn Embaixador no Turquia, fn
Zl!ndo referencio n voto emltldo, 
<tunndo · 1\llnlstro do T. C. dn 
1Jnllio, oôbre a ferrovia da 
l.C.O,l\1.1. S.A. quando do rc-
~!stro 'do controlo ............. .. 

'i'ACIANO DE 1\lELLO 

Pág, 
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278 

331 

!133 

80 

·168 

22 

294 
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4511 
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Lê tt cnrtu, enviada pelo Mnl. .'l~el
xclrn Lotf, pedindo exoneração do 
cnrgo de Ministro da Guerrn c n 
resposta do Presidente dli Repú
IJ!Icn· enaltcccndó os serviços pres- ' 
tndos pelo Marechal na chefia .do 
exército .. , , , .. , .. , .. , , , , ... , . , . :sr,:;: 



., 

VJCTORISO l<'REIRJ:: 

Repele Insinuações c ataques do 
jornulhlfr O•órlo Dorbn c deten
de o govêrno do Marnnbão 

Continuo refutando os atn<[Ucs do 
jornnllstn Osório Borbn ...•.... 

Tece comentários sõbre n sua po
siçiio em fnce doo ataques que 

· vem sofrendo do Sr. Osório Borba 

1'1\g. 

RB 

XXI 

Póg. 
c clo~lll n posição do Embaixador 
N cgrdo de Lima ............... , 215 

YIVALDO U~lA 

Dá contt15 no Plcnúrlo dn mhs~n 
descmpcnbndu no O. N. U, como 
Plllegndo tlo Govêrno à XIV As
sembléia Geral .. .. . .. .. . .. .. .. .. 4611 



·.~ 
MATÉRIA CONTIDA NESTE. VOLUME 

A FUSXO . DO ESTADO DO RIO 
AO DISTRITO FEDERAL 

Discurso 'do Sr. Paulo Fernandes 
Idem ; do Sr. Calado de. Castro ... . 
Idem; do Sr. Afonso Arlnoo .... .. 

AMAZONAS 

O I.B C. c a dlstrlbulçal.o de Café 
no ;_; .discurso do Sr. Cunha 
Mcllo ......................... . 

Problemas regloMis do -; dlscur
•o do Sr. Mourão VIeira ........ 

AUXILIOS E SUBVENÇõES 

A politico do governo no pagamen
to dos -; discurso do Sr. Mem 
de Sá ......................... . 

A'fA 

- do 9.• Sessão da 2.• Seuilo Le
gislativa Extraordinário dn 4.• 
Lc:dslaturo, em t.• de fevereiro 

- da 10.• Sessão do 2.• Sessão Le
gislativa Extraord lnúrlu do 4.• 
Legislatura, em 2 de fevereiro •. 

- da 11.• Seuilo .do 2.• Sessão Le• 
glslatlva Extraordinária dn 4.• 
Legislatura, em 2 de fevereiro, 
(extraordinária) •••.....•.•... 

- da 12.• Seuilo da 2.• Seuilo Le· 
glslatlva Extraordinária du •I.• 
Legislatura, <>tu 3 de fevereiro . 

- da 13.• Seuilo da 2.• Sessão L~· 
glslntlva ·Extraordlnárt~ da •I.• 
Legislatura, em 4 de fevereiro .. 

- da 14.• Sessilo da 2.• Sessilo Lc· 
glalatlva da 4.• Leglelotura, em 
5 de fevereiro ................. . 

- da 15.• Sesslo da 2.• Seasilo Le• 
glslatlva da 4.• Legislatura, cm 
8 de fevereiro ................. . 

- da 10.• Sessilo da 2.• SeSiilo Lc· 
glslatlva da 4.• Legl1lnturo, em · 
!I de fevereiro .. . .. ........... . 

- dn 17.• Sessllo dn 2.• Sessilo Lc
glslntlva da 4.• Leglslnturn, cm 
9 de fevereiro (c:.trnordlnárla) 

- da 18.• Sessão da ~.· Sessão Le· 
glslntlvn da 4.• Lcglsloturn, em 
10 de feve1•elro ............... , 

- da 19.• Sessllo dn 2.• Sessilo Le
gislativa da 4.• Legislatura, em 
10 de fevereiro (cxtrnordlmlrln) 

Púg. 
22 
27 
32 

329 

390 
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21 

91 

110 

174 

214 
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!Wl 

- <ln 20.• Scssilo da 2.• Sesailo Le· 
glslntlva da 4.• Leglalatura, cm 
11 de fevereiro .............. .. 

- da, 21.• SessAo da 2.• Sesailo r,e
glslatlva da 4.• Leglalatura, em 
12 de fevereiro ............ .. 

- da· 22.• Sesallo da 2.• Sesalo Le
gislativa da 4.• .Legislatura, em 
12 de fevereiro (extraordinária) 

- da 23,• ScaaAo da 2.• Seaailo L<l-
glslntlvo da 4.• Lel!lalaturn, em 
15 de fevereiro .............. .. 

- da 24.• Seasilo ·da 2.• Sesalo Le· 
glslntlvn da 4.• Legislatura, em 
10 de fevereiro .............. .. 

CARDEAL STEPINAC 
:Sccrológlo do ~; discurso dn sr. 

Padre Calnzans ................ . 
"CARAVANAS DE INTEGRAÇAO 

NACIONAL" 

O encontro das - em Brasilla, dlo· 
curso do Sr. Lobão da Silveira .. 

CYRILLO JCNIOR 
~lensugcm do Presidente da R~pú· 

bllca Indicando o nome do Sr. 
- para embaixador nn Bélgica •. 

DENCNCIA 

- N.• 2, de 1980·, do Sr. Paulo 
Martins T6rres contra Ministros 
do Supremo Tribunal , .......•. 

FRANCISCO ROCHA 
Necrológio do Sr. -; discurso· do 

Sr, Lima Teixeira ............ .. 

INFLAÇ.lO 

A - c a: aluai altunçlo do Pala; 
dbcurao .do Sr, Sérgio Marinho 

IRIS MEINBEIIG 

A demlssilo do Sr. - discurso do 
Sr, Afonso Arlnoa ............ . 

JUSCELINO KUBITSCBEK 
Elogios no Govêrno do Sr. - no 

ensejo do seu 4.• onlversllrlo . , 
'rrnn•crlçilo de discurso proferido 

pelo Sr. - no transcurso do 
4.• aniversário do seu Govêrno . 

Amlllso do Gov<lrno .do Sr. -; dls
rttrHo do Sr. Jefferson de Aguiar . 

Ng. 
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351 

877 

38·1 

·138 

110 

111 

434 
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XXIV 

LEIS DECLARADAS 
INCONSTITUCIONAIS 

Oficio do S. T. F. declarando Incons
titucionais várias leis cstadunh . 

MARECHAL HENRIQUE t:OT'r 
J 

O pedido de exoneraçAo do -; dis
curso do Sr. Taciano .de :MeU o • 

~IENSAGEM 

- N.• 44, de 1960, da ,Presldêncln 
dn República .... ,' .......... . 

- N .• 45, de 1960, da .: Presidência 
da República ..... ' ......... .. 

- N." 46, ele 1960, du: Prc•ldêncla 
da . República ..... . i ... ........ . 

- N.• 47, de 1960, da,' Presidência 
da Ropúbllca .. · ... ;>: .. ........ . 

- N.• 48, de 1960, da.: Pre•ldêncln 
da República ..... : • ............ 

~IUDANÇA DA CAPIT.A:,L 

A - para o Planalta Golano; dis
curso do. Sr. Novaeà Filho .... 

As dificuldades da - na data pre
vista, discurso do Sr. •João Vllla•-
bôas ............... ' .... ; ....... . 

o.s.u. 
Relatório do Sr. Vlvaldo Lima sô· 

brc a XIV Assembléia Gernl 

PARECER 

- N.• 3, de 1960, da· Comlsslio de 
Constltulç4o e Justiça sôbre o 
Proj•to de T.lll dn CAmnrn n.• 
131, de 1959 (na O~mara n.• 
3.8~2, de 1958) .............. . 

- N.• 4, de 1960, da Comissão de 
Constltulçiio . e Justiça, sôbrc o 
Veto n.• 9, de 1959, do Prefeito 
do Distrito Federal no ProJeto de 
Lei n.• 270-A, de 1959, da Câ
mara do Distrito Federal .•.... 

- N,• 5, de 1980, dn Comlssllo de 
Constitnlçlo e Justiça, sõbre o 
Veto do Prl!l'elto do Distrito Fe
deral ao Projeto de Lei ola Câ
mara do Distrito Federal n.• 
190-A, de 1959 ................ . 

- N.• 6, de 1960, da Comlssllo de 
Redaçllo, RedaçAo Final do Pro
jeto de · Lei· da Câmara n.• 98, 
de· 1959 .......... :.. .. .. .. . 46, 

. - N.• 7, de 1960, da Comlssllo de 
R~daçAo, Redaçil.o para 2.• dla
cussllo . do Projeto de Lei do 
Senado n.• 27, de 1958 ........ 

- N.• 8, do 1960, da Comissão de 
Constllulçllo e Justiça, sôbre o 
o Projeto de Lei da Câmnm n.• 
24, de 1958, (na Câmara n.• 
1471-D, de 1949) .....••.•.•...• 

- N.• 9, de 1980, da Comissão de 
Legislação social, s6brc o Projeto 
de Lei da Câmara n.• 24, de 
1958, (na Cltmara n. • 1·171-D, 
de 1949) ... , ... , . , ........... . 

1'1\g. 

12·1 

:15!! 

91 

110 

377 

378 

331 

355 

400 

42 

42 

2·15 

·i6 

52 

- S." 2, de 1960, da Comlssiio de 
Constituição c .Justiça, sôbrc u 
Pro,jeto de Lei do Senado n.• :III, 
de 191'9 ..................... .. 

- N.• 10, de 1960, du Comlssilo de 
Redução, sôbrc o Projeto de J.el 
do Scnndo n.o 28, de 1959 , , .... 

- N.• 11, de 1960, du Comissão llc 
· Redução, sôbrc o Projeto do Lei 

da Câmara n.• 51, de 1958 .... 
- N.• 12, de 1960, da Comissão de 

Conotltulçdo c Justiça, sôbre o 
Veto do Prefeito do Distrito Fe
derul no Projeto de Lei da Olt
mara de Verendo••eo, n.• 37·1; de 
1959 . ' ....................... .. 

·- N .• .13, de 1960, da Comissão de 
Constltnlçilo. c Ju•tlça, sllbre o 
Projeto de Lei da C1\mnrn n.• 
271, ele 1956, (n.• 3028-B, de 1953, 
na C1\mara) ................. .. 

- N.• 14, de 1960, da C.T.C.().P. 
sobre o Projeto de Lei da CA· 
mnra n.• 271, de 1956, (n.• 3028-B 
de 1953, na Cltmara) .......... 

- N .• 15, de 1960, da Comissão d~ 
Finanças, sObre o Projeto de 
Lei da Câmara n.• 271, de 1956, 
(n.• 3028-B, de 1953, na Câ-
mara) ........................ . 

- N.• 16, de 1960, da Comlssllo de 
Constituição e Juotlçn, sôbre o 
Projeto d~ Lei da Câmara n.• 
58, de· 1959 (n.• 650-D-57, n~t 
Câmara) ..................... . 

- N.• 17, de 1960, da Comlsollo 
de Finanças, sObre o l'rojeto de 
Lei . da CAmarn n.~ 58,. de 1959, 
(n.• 650-D-57, na CümnTa) •... 

- N .• 18, de 1900, da Comlssilo de 
Constltulclio e Justiça, s6bre o 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.• 29, de 1959, (na Câmara n.• 
14-A-iiO) .................... . 

- N.• 19, de 1960, da Comissão de 
Finanças, sõbre o . Projeto de 
Lei n.• 29, de 1959, (n.• 14"A-59, 
na CAmarn) .................. .. 

- N.• 20, d~ 1900, da· Comlasllo de 
Constituição e Justiça, s6bre " 
Projeto de Decreto Lc~siativo n.• 
23, de 1959, (na Cltmara n.• 
3-A, de 1959) ................ , 

- N.• 21, de 1960, da Comhsilo de 
Finanças, sôbre o Projeto de De
creto Legislativo n.• 23, de. 1059, 
lna Câmarn n.• 3-A, de 1959) .. 

- N.• 22, de 1900, da Comlssilo Es
pecial, sObre o ProJeto de L•l 
da Câmara n.• 385, de 1059, (n.• 
4.•107-B, de 1954, na Cltmara) .. 

- N .• 23, de 1960, da Cnmlssão 
de Constltulçilo c Justiça, sôbrc 
o ProJeto de ·Lei dn· Cltmnra n.• 
93, de 1050 (n. • 3 .120-D-57·, 
nn Câmara ... , . , ..... , , . , . , . , .. 

- N.• 24, de 1000, da Comissão de 
Flnançn·s, sôbrc o Projeto de Lei 
da Câmara n.• 93, de 1950, (n.• 
3.120-B-57, na CAmartl') ........ 

l'ug. 
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440 
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..... N ," :45, du 1960, du Comissão de 
Buuco~iio, s6b1•c " Projeto de Lei 
da Cümnrn n,o 1!!3, de 1959, (n,o 
2.588-B-57, nn C'úmurn) ....... 

- N .• 26, de 1060, dll' Comlsailo de 
Finnnças, sObre o Projeto de Lei 
du Cúmaru n.• 123, de 1959, rn.• . 
2.588-B-57, nn OAmarn) ..... · ... 

- N." 27, de 191i0, dll Comlssllo de 
Constituição c Justiça, s6brc . o 
Projeto de Lei dn Ct\mll'rn n.• 158, 
de 1959, (n.• 3. 954-B-58, nu 
Ct\mnrq) ..................... . 

- N ," 28, de 1060, da Comlssilo tlc 
Finanças, sôbrc o Projeto de Lei 
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n.a Sessão da 2.8 Sessão Legislativa da 4.8 Legislatura, 
em 1 dé fevereiro de 1960 

EXTRAORDIN.4BIA. 

PRE'SID:S:NCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Senhores Senado
res: 

Cunha Mello. 
Vlvaldo Lima. 
Zacharias de A&Sumpção. 
Lobão da Silveira. 
V'lctorlno Freire. 
Eugênio de Barro~. 
Leônldas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
:Mienezes Pimentel. 
&!rglo Marinho. · 
Regtnaldo Femandes. 
Dl.x·HU!t Rosado. 
Ruy Carneiro. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas cavaleanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Herlbaldo Vieira. 
OVídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Atti11o Vivacqua. 
Ary Vlanna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo 'Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Calooo de Castro. 
Gilberto :Marinho. 
Afonso Arlnos. 
Ben€dlcto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Mllt·on campos. 
Lino de Mattos. 
Taclano de Mello. 
João Villasbôas. 

Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Sa.uJo :Ramos. 
Daniel Krleger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondln. - (4e). 

O SR. PRESmENTE - A llsta 
de presença acusa o compareclmen. 
to de 48 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Arlindo Bodrlgu&, Ser· 
vindo de 2.o Secretário, procede 
à leitura da Ata da sess4o ante. 
rior, que,· posta em d18cussc'lo, 
é sem debate aprov(Jda. 

O Sr. Terceiro Secretário, ser· 
vindo de 1. o,dcl conta do llB· 
gufnte · 

EXPEDIENTE 

liii:NSAGEII! 

N.o 44, de 1980 

(Número de ordem na. Presldên· 
ela da República: 31) 

Excelentíssimo Senhor Preslden
t.e do Senado Pederal : 

Atendendo ao disposto no art. 63, 
n.o r. combinado com o art. 99 da 
Constltuleão Federal, tenho a hon
ra de solicitar do Senado Federal 
que se digne de a.provar a escolha 
do Doutor Antônio Gonçalves de 
Ollvelra para o cargo de Mlnlstro 
do Supremo Tribunal Federal. na 
vaga aberta com a aposen•adorla 
do Exmo. Sr. Ministro oroslmbo No-
nato da Silva. · 

.. .. 
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Trata-se de cidadão que preenche 
os requisitos de ordem conslitucio· 
na! para exercer tão elevadas fun· 
ções, a saber, brasileiro nato, maior 
de 35 anos, de notório saber juri· 
dico e repu.tação iliba.da, requisi· 
tos que mais de uma vez lhe reco
nheceu o próprio Supremo Tribunal 
Federal, indicando-o, em mais de 
uma oportunidade, ao Govêrno d~ 
R-epública, em listas tríplices, para 
compor o ·Tribunal Superior Elelto
rE~<l, de cujos membros se exigem, 
nos têrmos da Constituição, os mes
mos atributos dos 'M~nistros do mais 
elevado Tribunal do Pais. 

O Doutor Antônio Gonçalves de 
Ollveira, atual Consultor Geral 'da 
R-epública, dedicou sua vida ao culto 
do Dlrelto, como jurista. e advoga· 
do, guiando-se, sempre, na sua atua
ção funcional e profissional, pelos 
mais rígidos princi!)ios moral s e, 
por isso mesmo e pelos relevantes 
serviços prestados ao Pais, é que re
comendo a a.provação de seu nome 
para o Supremo Tribunal, que cer
tamente hon.rarã, seguindo a· !illha 
dos grandes jurisconsultos que 
ocuparam a Consultaria Geral {!a 
República a:ntes de lnte~rar~m o 
nosso·mais alto Tribunal: Ministros 
Rodrigo Octávio, Carlos Maximllla
no, Anibal Freire, Orosimbo Nonat? 
e Hahnemann Guimarães. 

A seguir, estão sumàriamente ex· 
postos os dados biográficos e sucin· 
tamente relaciona.dos os titulas que, 
a seu turno, credenciam o eminen
te Consultor Jurídico do meu Go· 
vêrno para a nobre Investidura. 

Aproveito o ensejo para renovar 
a V. Exa. os protestos do meu res
peitoso aprêço. 

29 de janeiro de 1960. - Jusceli
no Kubttschek. 

CURRICULUM VIT.i'E DO DOU· 
TOR ANTONIO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA 

1) Nasceu em CurveJo, Estado 
de Minas Gerais, em ·13 de setem
bro de 1910. 

2) Fêz os estudos preparatórios 
no Giná,slo D. Silvério, de Sete La·. 

goas c Ginásio Mineiro, de Barba· 
cena. 

3) Diplomado, em 1935, pela Fa
culdade de Direito da Universida
de de Mina.s Gerais. 

4) Membro da Ordem dos .1\:dvo
gados do Brasil, exerce sua profis
são nos auditórios da Capital Fe-
deral, desde 1936- · 

5) Membro do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados, integran
te da representação de Minas Ge
ra.Js. 

6) Membro do Instituto dos Ad· 
vogados Brasileiros. 

7) Ex-Promotor Público da Jus
tiça do Distrito Federal (1938 a 
1942) . 

8) Ex-Professor interino de Di
reito Civil da Faculdacb N'acional 
de Direito da Universidade do Bra-
sil (1940). • 

S) Consultor-Juridico efetivo do 
Ministério da Viação e Obra.s Públi· 
cas, desde 1942. 

10) Ex-Membro da Comissão de 
Est.udos e Negócios Estadu1ais, en
carregada de julgar os recursos con
tra atos dos interventores federais 
e, clcpols, dos Governadores dos Es
tadoz, antes da. promulgaÇão das 
Constituições estaduais, e de onlnar 
sôbre projetas de decreto~-leis-a se
rem aprovados lJoelo Presidente da 
República, antes' de ser sancionados 
(1946·1947). 

11) Consultor-Garal da Repúbli· 
ca no Govêrno Ca.fé Fllho, de se· 
tembro de 1954 a março de 1955. 

12) Consultor-Geral da Repúbli
ca, no atual Govêmo, cargo que 
vem exercendo desde 7 de fevereiro 
de 1956-

13) Membro da .Comissão de Ju
ristas. presidida pelo então Minis
tro da Justiça Dr. Nereu Ramos, 
para. elaborar p'i'"Qjeto de reforma 
constitucional <í'956) . 

1 
•• 

4) Ex-Advoga;:do da Prefeitura 
de Belo Horizonte·. perante o Supr·e· 
mo Tribunal Federal. 

15) Advogado do Estado de Mi· 
nas Gerais na Questão de limites 
com o Espírito· Santo e outras de 
suas cwu.sas mais relevantes. 

.. ' 
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16) Indicado mais de uma vez, 
pelo Supremo Tribunal Federal, ao 
Govêrno ·da República, como cida
dão de notório saber ·jurídico e 
reputação Ilibada, para integra,r o 
Tribunal Superior Eleitoral (sessões 
de 29-4-1955 c 13·5-1955). 

l7) 'Representante da União nas 
Assembléias da Petróleo Brasileiro 
s. A. - Petrobrás, desde 1956. 

18) Organizador da Compatnl'lla 
Urbanlzadora da Nova Capital,. sen
do representante do Govêrno Fede
ral nas suas assembléias. 
·19) Representoote do Govêmo 

Brasll·eiro no Congresso de Direito 
e Ciências Administrativas, realiza. 
do em Opatlja, Iugoslávia, em 1957, 
tendo apresentado estudo sôbre 
"Descentrallzation of the Brazilian 
Public Aàmtnistration" (1957) -
"Descentralization de l' Administra. 
tion Publtque Brastl1ana" (1957). 

20) Advogado do Govêmo Brasi
leiro perante a High Court ot Jus. 
tice da GTã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, na ação proposta por 
"IEirltlsh Trusts Assocla>tlon Liml· 
ted", com a incumbência de defen
der a imunidade jurlsdlciDnal do 
Brasll, a saber, a tese de não podei: 
o nosso País, como nação soberama, 
ser demandado perante côr' es es· 
tra.ngelras, com amplos podêres pa
ra, uma vez dirimida a questão de 
direito, proceder à encampação de· 
flnltlva da E. F. Ilhéus a Conquis
ta - mls~ão a que deu cabal de· 
semp:mho, com aplausos do Mlnisté· 
rio das Relações E~deriores (1959). 

21) Indicado para advoga,do do 
Govêmo Brasllell·o no arbltramen· 
to com o Govêrno francês, no pedi· 
do de indenlzação da "Companhia 
Port of Pará" (1959). 

22) Membro da Ordem do Méri
to Na.val. no grau de Grande Ofl· 
ela!. Condecorado pela Marinha 
Brasileira com a meda~ha de "Gran. 
de Oficial do Mérito Naval" (1959). 

23) Membro da Ordem do Méri· 
to Mllltar, no grau de Comenda
dor. Condecorado pelo Exército 
Brasileiro com a medalha do Mérl· 
to Mllltar (1957). 

. 24) Condecorado pela Aeronáu· 
tlca com a 'Medalha do Mérito San· 
tos Dumont (1957). 

25) Membro da Ordem do Mérl· 
to da Inconfidência. Condeeorado 
pelo Estado de Minas Gerais com 
a Medalha de Honra da Inconfidên· 
ela (1958). 

26) Ccmdecarado pelo Dlsbrtto 
Federal com a medalha comemora· 
tlva. do Jubileu de Prata da Fun· 
dação da Rádio Roquette Pinto 
(1959). . . 

27) Autor dos projetas da Lei de 
Organização Judiciária e .da Orga. 
nização Administrativa de Brasilla. 

28) Redator da "Revista Foren· 
&e", desde Ul36. · 

29) Redator da. "Revista de Di· 
relto Administrativo", desde sua 
fundação, em 1945. · 

30) Autor das seguintes obras e 
estudos publicados : · 

- Pareceres do Consultor Geral 
da República, vol. único, 1955; . 

- Pareceres do Consultor Geral 
da República, vol. I (1956) ; vol. II 
(1957); vol. III (1958) e vol. IV (no 
prelo); 

- Limites ·entre Minas Gera:is e 
Espirita Santo ao Norte do Rlo 
Doce (1958) · · ·· , . 

- A Desapropriação das Açoes 
do :Banco Hipotecário e Agrícola 
do Estado de Minas Gerais (1959); 

- Direito Internacional Públic~ : 
Imunidade do B·rasil. como Naçao 
soberooa, perante tribunais estran· 
gel.ros - The Doctrine of Imuntty, 
Memorandu.m of the Government 
of Uniteà States of Brazil in pro· 
ceedings institued in Hight Court 
of Justice (1959); 

- Direito Internacional Privado : 
- Prestação .de Serviço Militar no 
Estrangeiro como cau•a de perda 
da nacional1d9 de bra,sileira (19!19) ; 

- Direito Constitucional e TribU· 
tário : HierarQuia das L'liS _e Com· 
petência Le~lslativa da uniao e dos 
Estados (1944). Isenção fed'!ral de 
tributos estaduAl~ e muni"ipa.is e 
os poderes Implícitos (1945) . Com· 
petência tributária dos Municiplos 
(1945). Da competência pa•ra decre· 
tar bitrlbutação na Carta . de 1937 
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( 1945). As emprêsas conccsslo!_lá· 
rias, as a,u,tarqulas e as isengoes 
de impostos federais, estaduais l! 
municipais (1945). Da legalidade 
das taxas e a ampliação d~ seu con· 
ceito (1945). Transferência. de im
postos dos Estados aos ~.!Iuniciplos 
(1946). Mandado de segurança con
tra ato J.egislatlvo e t\ Compe
tência do Supremo Tribunal Fe~e
ral (1947). A improficua competen· 
ela concorrente da união c dos Es
tados para. criar impostos e o impôs· 
to de exploração agricola (1947) · 
Maioria absoluta c quorum para de· 
cretação d:e inconstltucionalldad! 
das leis (1947). Inconstitucional!· 
dade do impôsto de cessão do Dis· 
trito Federal '1948). Promoção de 
Juiz por antiguidade e recusa 
do Tribunal de fazer a Indicação 
<1948). Ta.xa rodoviária na Cons
tituição de 1946 (1949). Tribunal 
competente para apreciar os re· 
cursos das causas contra as autar. 
qulas (1950). A aposentadoria com· 
pulsórla antes dos 70 anos e o con· 
trõle de sua constltuclonalldad:~ 
(1950). Isenção tributária das em· 
prêsas de energia elétrlca <1950) . 
Constitucionalidade da taxa . d:! 
café cobrada pelo Esta.do de Minas 
Gerais (1952). Constltuclonalldad" 
da taxa de recuperaçã~ econômic:l 
cobrada pelo Estado de Minas Ge· 
rais ( 1957). 

Direito Admlnistra.tlvo : Usuca
plão de bens públlcos <1945) · O 
exame pelo Poder Judiciário da le
galldade dos atos de demissão de 
funcionários públicos (1945). Apo
sentadoria compulsória de ·magls· 
trados e funcionários (1946). Pres
crição das ações contra as a'.ltar· 
qula.s (1946). Da desapropriação c 
o exame pelo Poder Judiciário dos 
casos d:~ ut11ldad~ pública (1948). 
Prlsfto admlnlqtratlva de servidor 
autáir~uico (1948). Responsablllda· 
de civil do Estado em nogso direi
to nosltlvo (1948). O Banco do Bra
sil ·e a Isenção de Impostos (1949). 
Contrato de fornecimento de ener. 
gla elétrica,. Reversão (1949). Da 
irresponsabllidade do Estado por 
iltos dolosos Q\! ~~\1~ f'\lnclonárlos 

0949) . Direitos e garantias de fun. 
cionários estaduais e municipais 
em face da Constituição e das leis 
federais de (1949). Acumulações re· 
muneradas e o art. 24 do Ato das 
Disposições Constitucionais II'ransl
tól'ias (1950). Ampliação por lei or· 
dinárla das garantias do funcioná
rio públlco (1950). Ilhas situadas 
nos rios na,vegávels (1950). Proprie· 
dade das margens dos rios navegá
veis. Terrenos reservados. Servi· 
dão públlca (1950). O Conselho Na
clonai de Águas e Energia Elétrlca 
e sua competência para decidir cau
sas fiscais (1950). Provento de apo· 
sentadorla compulsória (1952) · 

- Direito Civil : - V'alldade do 
testamento f·elto de acôrdo com a 
minuta entregue pelo testador 
(1939). A reparação dos danos nos 
contratos de transporte de pessoas 
c o Código de Processo Olv!l. Valor 
probant~ do registro de imóveis 
(1940) . Desquite amigável e o fa. 
lecimento do cônjuge após a senten. 
ça de primeira lillstâncla · (1942). 
Responsab1lida.de civil das estradas· 
de-ferro (1942). R.es:\)onsabll1dade 
civil do Estado por atas legislati
vos (1043). Ato ilicitc e Resp.onsa. 
bllidade CivU (1947). 

- Direito Comercial : Avais si· 
multâneos ou Sucessivos (1936). 
Pagamento de cheque endossado 
por representante . sem podêres 
(1937). Nota. promissória - venci
mento contradf~rio (1937). Extra
vio cambio.! (1937) . Renovação di! 
locacão. Pedido de retomada (1940). 
Cambial prescrita e ação de lo· 
cupletamento (1942). Aval a.ntec!· 
patdo e Aval Posterior ao Venci. 
mento (1942). Abandono liberató
rio ( 1943) . SeltUil'o sub-rogação. 
Transporte marítimo e transporte 
terrestre (1948). . ·' · 

- Direito Penal :.~·":". Qulromân
cia. Lei Penal e necessidade da ela. 
reza dos seus textoC(:Lii38). Indul
to de medida de segurança. O Ir
restrito poder do P,tesldente da. Re
pública de indultal-:;C( 1957) . 

- Direito Proce~sual Penal : 
Presidente da RepúQlica como teste. 
munba em processos penais (1958). 
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A Comissão de Constituição 
r:: Justiça. 

O SR. PRESIDEN·TE - Está fin
da a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Attilio Vlvacqua, orador Inscrito. 

O SR. A'I'T:!LIO VIVACQUA -
sr. Presidente, apres.;mtei em 1956 
o Projet.o n.0 11, ·QU·e cria o Serviço 
Nacional de Irrigação e de .Solos 
Agrícolas. 

A proposição encerra duas provi· 
clências de lnterêsE.'e vi~a.l para o 
Pais: 

A irrigação, quer seja considera· 
da como processo destinado a au
mentar e regularizar a produtlvlda· 
de dos solos corrigindo e suprimin
do as incertezas c deficiêncla:s plu· 
vioniétrlcas, quer como . meio para 
a defesa contra os efeitos da estia
gem, nas zonas áridas e semi-árl
das. não· pode deixar de constituir 
capítulo prlmordla:l de um progra
ma governamental. 

Preocupa hoje, também, como 
questão vital pna a humanidade, 
~. preservação dcs recurso • na tu,. 
rals d·entre êles cnmo ma:ls pre· 
ciosos do'lls du Providência. a água 
e a terra, .esta. cada vez mate. amea
çada, por práticas agrícolas irracio
nais e destruidoras, e, especial
ment-e, pelo flag-·elo da erosão. A 
luta contra êsse flagelo, para a qual 
se preparam os povos vigl!ante1, 
como os Estados Unlàoo. tornou-se 
um Imperativo da po!ítl ca de so
brevivência. colocada sob a assis· 
têncla da FAO. 

Infelizmente, Sr. Pre~ldente, essa 
lnlciatlva a.pesar do seu favorável 
e vivo !!.colhimento no selo dos la· 
vradores, dos técnicos. não chegou 
ainda ao Plenário. onde deverá r·~· 
ceber a colaboração do saber e da 
experiência dos meus dignos pares. 

o problema da. erosão passou a 
assumir um interêsse especial com 
as Inundações que sa.crlf!caram vi· 
das e causaram tantas ruínas na 
Zona da Mata, a cuja laboriosa e 
sofredora população presto a mi· 
nha mais viva solldar!edade . 

Cumpre ampará-la mediante au
xillo e outras medidas, uma vez 

. qu~ é dev.er da, União, estabelecido 
no ar1:. 5·0 da Const.itulção Fede· 
ral, organizar a defesa con·tra os 
efeitos das enchentes. 

Por várias vêzes já tratei dêsse 
assunto 110 Senado. 

o flag 2lo qu·~ atingiu a Zona. da 
Mata deve servir de m~dltação pa
ra o Govêrno, considerada a sua· 
correlação com a erosão e a devas-
ta.ção das .florestas. . 

Os terrenos ·zroàidos e desprovl
do'l de matas recebem o imnacto 
violento das desc!l.rgas :pluvi-ais. Dal 
as conseqüên elas catastróficas das 
trombas d'água que a.ssol111ram Vol
ta Gil'ancle, há alguns anos atrás, e 
agora. a Zona da Mata. 

O Dr. B~ncval d~ Oliv.,lra, br1-
lha.nt·~ jornalista c conceituado 11;eó· 
grafo, esludnu, em arti~O. pul:llica· 
do na "Gazeta de Noticias". o as
sunto encarado sob êsse aspecto. 

E um· trabalho mer-ec~dor da 
maior atenção. eis que representa 
não só uma advertência, mas uma 
colaboração para adoção de medi· 
das. 

Nesse trabalho é encarecida a ur
gênci~. ela· apr-ovação do aludido pro· 
jJto, a NConstltuição do manb flo· 
v~st.al. n~s part.e,, mais afetadla·s 
da paisag·cm, Instruções e auxilies 
nos lavradorc~ e crlador~s para a 
defesa da terra contra seu maior 
flagelo, a erosão. 

Sr. Preslden~. incornoro ao meu 
discurso, paro. efeito dê publicação, 
o oportuno e lúcido artigo a que 
me referi. 

A ocorrência periódica de ca
tást.rof<!s proj)orcionadas por 
enchentes oriundrrs rle fortes 
precipitações pluviais na cha· 
macia "Zona· da. Mata", situa· 
da na. parte sudeste do Estado 
de Minas G~:rals, Jimitrof·~ cnm 
(\ Estado do Rlo de Janeiro 
(Vale rio Pnruíba) v0m cons. 
t.ernando a N'arão cm face dos 
prejuízos vulto-sos causados à 

·'·economia nl\clonal, fenômenos 
·que não só destróem proprle-
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dades inteiras como também 
vidas humanas. Dir.se-â que 
vilas e pequenas cidades são 
pràticamente subm-ergidas pe· 
las âguas torrentosas e lama· 
centas, que transbordam fàcil
mente dos vales estrangulados 
e entupidos de uma região em 
desalinho, Carangola, Muriaé, 
Volta Grande, Leopoldina, PI· 
rapet!nga, Cataguases e outras 
loca.'ldades da região têm sido 
freqUentemente devastadas por 
tão impressionantes flagelos. 

MASSAS FRIAS 

Não padece dúvida de que a 
ocor.rêncla dessas enchentes 
provocadas por fortisslmas des
cargas pluviométricas é derl
va.da do deslocamento de mas· 
sas frias procedentes do sul. 
que se tornam mais carregadas 
de umidade no verão e quando 
os indices pluviométricos atin
gem na região leste do l81raEil 
os seus Valor·es mais elevados. 
Essas m!llssas frias que trazem 
chuvas abullldantes e que se 
deslocam pela fôrça dos ven· 
tos podem estagnar-se quando 
encontram obstâculos no seu 
caminho (geralmente serras ou 
elevações orogrâflcas). Sltua.
da entre a Calha do Paraiba e 
a Serra da Mantiqueira, justa.. 
mente a cha.mada "Zona da 
Mata" nos parece situar.se 
numa zona ideal do estaciona· 
mento dessas massas frias, pro· 
vocadoras de chuva.s de grand~ 
intensidade. E ocorrência dês
ses flagelos no verão (maior 
condensação de umidade) nes
sa região parece comprovar a 
tese. 

ASPECTOS GEOMORFO
LóGICOS 

Observe.se que a região cm 
causa partindo d!lls encostas 
orientais da Mantiquelra se en· 
caminha para a calha do Pa· 

raíba ( sincllnal para uns, fossa 
totônica para outros e depres· 
são do ângulo de falha para 
temeirosl. Trata-se de uma re
gião acidentada recoberta de 
elevações !llcompridadas, for. 
mando vales angustiados e ex· 
ces.sivamente declivosos que, 
por vêzes, não dão escoamento 
rápido às d~scargas anormais, 
evidentemente que um estudo 
g·aomorfológlco mais acurado 
da região poderia d!llr uma con· 
tribuição decisiva para a elucl
dacão dêsse fato. Saliente-se 
qu.é o fator meteorológico e a 
configuração do relêvo são ape
nas fenômenos ou condições 
naturais; nela, o homem não 
interfere. Onde êle interfere é 
na utilização do quadro g·eral 
da paisagem, que êle sempre 
utiliza mal, de maneira irra
cional. 

EROSAO ACELERADA 

·Talvez, em nenhuma. r.egíão 
do Brasil, o homem tenha atua· 
do de uma maneira mais des
truidora no seu "habitat" que 
na chamada "Zona. da Mata" 
(Minas-Estado do Rio). Uma 
agricultura feita à custa do de· 
florestamento ('destruição sis· 
t~mâtica das mata.s) e s·e Eer
vindo de âreas de terrenos de
c•Jivosos, nos flancos. ou mesmo 
no alto dos morros com planta. 
ções de café e pastagens, sem 
a observância de nenhuma 
prâtlca de conservação do solo, 
tem contribuldo para expor a 
paisagem do vale do Paraiba à 
destruição slstemâtlca. 

Há um :ditado ·multo certo 
que diz "ninguém atenta Impu
nemente contra ·a natureza, 
pois dela mesmo receberá o.cas. 
tlgo". Ora êsse • a:!orlsmo ver
dadeiramente sâblo se apllca 
perf·eltamentc aos habitantes 
daquela região erodlda e esca
lavrada do vale do Paraiba. 

I 
l 
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VALES ESTRANIGULADOS 
E ENTUPIDOS 

Destruindo o equ!libr!o natu
ral do meio, o homem expôs 
com rapidez, os terrenos aci
dentados aos deslocamentos de 
massas (la.ndsl!des), aceleran
do-os com a queda das chu!Vas 
que removem êsses detritos e 
materiais para os fundos dos 
vales· que vão ficando estran
gulados e entupidos, sem poder 
dar vazão às águas, quando as 
descargas pluviais se tornam 
mais ou · menos excessivas ou 
de anormal lnt.ensldade. 

Uma excursão à Zona da Ma
ta mostra,rá que a pai~agem 
dessa região foi parcialmente 
ou pràticamente deformada em 
quas·e (2) séculos de ocupação 
irracional da terra . 

A destruição sistemática da 
floresta, que é grande assimila· 
dora de água e Que serve de 
proteção ao solo, livrando-o do 
impacto violento das descargas 
pluviais contribuiu sem dúvida 
para que morros ficassem sem 
defesa e assim nela efeito da 
gravidade contribuiu para que 
as ba,!xadas e os fundos dos va
les se tornassem colmatados de 
detritos e sedimentos. 

RECUPERAÇAO 

Medidas práticas. ob.1etivas e 
imediatas devem ser tomadas 
pelos podêres públicos para 
uma 11ecuperação a longo prazo 
daquela região. Essas medidas 
não devem constar de P!llliat1-
vos. choradeiras e àlscurselras 
ridiculas. mas sim da aclor-ão 
de um planejamento econômi
co que vise: 

a) Levantamento agro-pe-
do!ógicn da re~~:ião. 

b) Reconst! tu! r o manto flo
resta.! por meio do reflor·esta. 
menta nao. partes mais afeta
das da paisagem. 

c) Instruir os lavradores e 
criadores a defender o solo da 
erosão, mediante a a,doção de 

práticas conservadorlstas e 
agrupá-los em cooperativas de 
luta contra a erosão. 

d) Aprovação do projeto de 
autoria do Senador Att.ilio Vi· 
vacqulll!, que lamentàvelmcnte 
se encontra paralisado no Se· 
nado Federal, criando o Serviço 
Nacional de Irrigação e Con
servação do Solo." 

S'r. Presidente, é êsse mais um de
poimento autorizado, alerta.ndo os 
especialistas, as autoridades e o 
Parlamento, para que, sem perda 
de tempo, cuidemos do problema 
vital da proteção de nosso solo, fon· 
te de riquezas, sobrevivência da Na· 
ção. 

O Sr. Jorge Maynard -Permite 
V'. Exa. um aparte ? 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA -
Pois não. 

O Sr. Jorge Ma:ynard - Do m·es· 
mo modo que v. Exa., muito me 
interesso pelo combate à erosão do 
solo brasileiro. Quem viaja pelo 
interior do Brasil fica impressiona
do com a tremenda, erosão que se 
processa; e sente, cada vez mais, 
a. necessidade de providências ur
gentes, não só do Govêrno como do 
próprio povo. A magnitude do pro
blema é tal, como já tiv·e op~rtu
nidadc de salientar aqui no Sena
do, que essa,s medidas têm Que sel 
de caráter geral, não ficando ads
tritas apenas aos órgãos gov.erna· 
mentais; também o povo deve par· 
ticipar .ativamente do movimento. 

O SR. ~TT!LIO VIVACQUA ·
Agradeço o aparte do nobre e emi· 
nent·e col€ga, Senador Jnr15e May
nard, realmente autoridade no as· 
sunto. s. Exa. traz contribuição das 
mais val!oms !lar!ll quoe nossas a.~en
ções se voltem para a matéria. Sem 
dúvlda alguma, s. Exa. será um dos 
melhor·es colaboradores no aperfci· 
çoa:mento da modesta iniciat.!va qu.~ 
se encontra em tramitação no Se; 
nado, visando à criação do Serviço 
de Irrigação e de Conservação do 
Solo, (Muito bem I Muito bem I) . 
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O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. Não hã ou· 
tros oradores Inscritos. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
( •) - Sr. Presidente, o "Diário de 
Noticias", na edJçã.o de sexta.fclrlt, 
dia. 29 de janeiro, publlca artigo ln· 
titulado "Banditismo no Mara· 
nhão", no qual o animal de mon
taria do Chefe do Govêrno . Russo 
e que assina o pscudônlmo Osório 
Borba, me agride violentamente em 
linguagem aliás . compativel com a 
sua medJocrldade, atribuindo-me e 
ao Governador do Estado a respon. 
sabll1dade do Incidente havido no 
Aeroporto de São Luis. 

o fato é que o Chefe de Policia 
do Estado, agredJdo de forma. bru· 
tal em sua honra e na de sua fa. 
mUla, ·castigou o agressor .. Não t·o· 
mel conhecimento da ocorrência, 
porque não me encontrava naqu-ela, 
cidade; mas não podJa deixar de r~ 
prová-la, como o fêz o Arcebispo de 
São Luis. Dom José Dalgado, u1na 
das figuras mais completas de ss 
cerdote. Destaco um. dos trechos 
da, nota do Arcebispo : 

"O m!litar atingido pelo 
aguilhão das ofensas dirigidas 
pelo difamador, pert.encente a 
uma classe tradicionalmente 
ciosa do nome que possui. te· 
mendo talvez voltar a,manhã.A.o 
quartel e sentir-se dlmlnuido di· 
ante dos companheiros de far
da, como talv-ez já se conslde· 
rasse diminuído n.o lar, uma 
V·2Z que nem o nome da espôsa 
foi respeitado pelos que se 
achnm llrrados aos aconteci
mentos. culminou por pratica-r 
ato de desatino, que reprovo 
!'! lamento, mas ap~ntando·lhe, 
t:l.mbém. as atenuantes". 

Vê v. El:a., Sr. Presidente, que 
não me poderia ca.ber qualquer 
culpa n~sne Incidente, mesmo por· 
que, chefiando há anos a politica 
slt.uacionlsta do Maranhão, jamais 

(o) - N{lo foi revisto pelo orador. 

autorizei um atentado ou me acum· 
pliclel com a. violência. Vou .ler o 
Insulto do "Diário àe Noticias" ata. 
cando o Govêrno para, em seguida 
dar a resposta : 

Com sua conduta no caso de 
que me ocupo, temos tJ dlrdto 
de imaginá lo, por Isto ou por 
aquilo, lntegra,do na 'Plllitica de 
canga.ço-po!itlco Jnstaur-J.da no 
Maranhb pelo Senador IDCI· 
tatus - o Incita'.us do virtuoso 
e super democrata Presidente 
Dutra, que lhe ent1•egc•1 o Es· 
tado de porteiras fechadas e 
cem as chaves d(> cofre. 

o Marechal Dutra está afastado 
do Poder há dez anos. Depois que 
s. Exa. deixou o Govêrno, com o 
respeito. de tôda a Nação, jama,ls 
p<!rdl uma eleição no Maranhão. 

Cheio de ódios e despeitos, oriun
dos das frustrações e dos recalqu·es 
d:t su.a fracassada vida, públlca -
pois que candidato a Deputado F-e
deral obteve precária suplência, ccr· 
t·o dJa, como um palhaço, apareceu 
no cenário politico de Pernambuco, 
candldatandn·&e a Governador, con· 
tra o Dr. Etelvina Uns, e levando 
uma surra por mais de duzentos mil 
votos. 

Há an.o3 vive êsse sujeito lnsul· 
tando a. tudo e a todos. O General 
Dutra sofr·eu as maiores agressões, 
Inclusive na sua fami!la. Os Sena· 
dores Filinto Müller, BenedJcto Val
Jadares, Lourlval Fontes e eu nun· 
ca fomos poupados porqu.e o ódio 
dêsse cida.dão. Sr. Presidente, der!· 
va do fato de não contar com o 
apoio do povo para uma eleição : 
enraivece-se e deblat~ra contra os 
que são eleitos. 

Da primeira, .vez em que me In
sultou, dei-lhe, daqui,- a 11esposta 
que ·mereéla. Agora vem ·novamen
te de selim vermelho, rablcho novo, 
com as lns!gnlas do patrão - a 
foice e o martelo dourados - fer· 
raduras nra,teadas, da.r.mé um coice 
no lombÕ, machucando·me. Mas não 
vou perder a ocasião de tosar-lhe 
a crina e· aparar-lhe os cascos, de
monstrando que não tenho mêdo de 
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· enfrentâ·lo da tribuna desta Casa; 
e 13e ti vel' questão pessoal a rcsol· 
ver comigo, que a denuncie como, 
quando e onde qudser. 

Tôda essa frust.ração, todo êsse 
ódio, êsse r0calque contra mim e 
alguns colegas origina-se das der
rotas que as urnas lhe. têm Infligi
do tôdas. as vêzes que teimou em 
.concorrer à eleição. 

Afirma ter sido um interventor 
fraco da cabeça quem me iniciou 
no Maranllão. Refere·Sf:!, talvez, a 1 
General Martins de Almeida, um 
dos oficia.is mais bravos do Exérci. 
to, mineiro e filho de integro Juiz 
do Estado de Minas Gerais. Descen
dente de uma familia de homens al
tivos e dignos, o General Martins 
de Almeida tem, na sua classe, o 
primado da inteligência e da. bra. 
vura, demonstrada em combate. 

No agressor, porém, jamais se viu 
alguma coragem. Péssimo e medío
cre jornalista, vive insultando ho· 
mens de bem. 

Não quero a,Jongar.me nem can
sar o Senado. Beneficia ::lo o animal 
com a tosa da crina e a apara dos 
cascos, devolvo-o à cocheira do pa. 
trão - o Chefe do Govêrno russo. 
(Multo bem). · 

O SR. PRESIDENTE- Continua, 
a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Lima ·Teixeira, terceir,l orador ins
crito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
· (*) - Sr. Presidente, há qnat·l'O 
anos, no dia de ontf!m, as,,umiu a 
Presidência da, República o Se.ahor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, e 
a Vice-~residência, o sr. João Gou
lart. 

No início de sua campanha poli
tica, o Presiden.t.c traçou um pro· 
grama de reallzações. Nos comi
cios, defendia sempre o trinômio 
Energia, Allmentação e Tra-nspor
tes. 

Empossado, afirmou, por várias 
vêzes, que envida.ria todos os eS· 
forços para realizar, no periodo de 

( •) - N{lo foi revia lo pelo orador, 

seu govêrno, o que muitos talvez 
não fizess-em em cinqüenta anos. 
Sofreu crítica.s, e até comentârios 
em tom de pllhéria provocaram as 
afirmativas de Sua Excelência. 

Decorridos· quatro anos, entre as 
metas elaboradas pelo Chefe da. Na
ção, tôdas com previsão de tempo 
na el!lecução das obras, assistimos, 
com agrado para os membros das 
B·ancada,s do PSD, do PTB e do PR, 
qU:e s. Exa. não foi insensato ao 
fazer aquelas declarações. Ao con· 
trário, com extraordinária capaci
dade e dinamismo, merecedor de 
encômios, rea,Iizou tôdas as Metas 
do seu Govêrn.o, entre as quais a 
construção de Brasíl!a e a instala· 
ção, no setor industrial, das fábri. 
cas de automóveis, que posslbllita. 
ram se incluisse o Brasil, entre os 
dez maiores produtores de a.utomó· 
veis do mundo. 

O Sr. Mem de Sá- Não se esque
ça v. Exa. : e também grande im
portador de feijão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Comprovamos, Sr. President·c, en· 
tre as reallzaçõ·es do Sr. Ju~cP.!ino 
Kubitschek, a abertura de inúme. 
ras estradas de roda.gem ligando 
Brasíl1a a todo o território nacio
nal. Destaca·se a estrada Brasília
Belém. com mais de dois mll qui· 
Iômetros, aberta em plena floresta. 

No setor da energia, a constru
ção das barragens de Três Marias 
e Furnas. Talvez até o fitn do cor
rente ano seja. inaugurada a pri· 

. meira destas usinas, que tem Dor 
objetivo regularizar o curso do Rlo 
São Francisco. Irrigadas as terras 
que o margeiam e, talvez mais do 
que isso, divididas em g'leba.s, trans
formar·Se·ão em um grande celeiro, 
capaz de solucionar no País, que 
luta com deficiência de produção, 
o problema do abastecimento. 

Sr. presidente, o potencial ener· 
gético do Brasil tripllcou. Quanto 
ao setor do ~basteclmento. inaugu. 
rou ontem o Chefe do Govêrno vá· 
rios super-mercados. Não est!V•J pre· 
sente àquelas solenidades; mas, se
gundo ouvi do animador de um pro· 
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grama. de televisão, que assistiu às 
inaugurações da pista do atêrro da, 
Glória, do super-mercado da Cen
tral do Brasil e do túnel Barata Ri
beiro-Raul Pompéilll, em CDpacaba· 
na, as manifestações espontâneas 
de aprêço e estima do povo ao Pr€
sidente Juscelino Kubitschek fo· 
ram, de fato, significativas. ,Aalesar 
da oposição que lhe tem sido fei
ta nesse período de govêrno, sentia.· 
se, naquele momento, o reconheci
mento da população carioca. · 

Estou tão certo de que; dentro 
de mais :um ~~~no, assistiremos à con
sagração do sr. Juscelino Kubits
chek de Oliveira pelo povo, como 
de que as realizações do seu Go· 
vêrno darão os frutos que s. Exa.. 
imaginou quando iniciou seu pro
grama de metas. 

Sr. Presidente, êsse sentimento de 
justiça em relação às realizações 
do Executivo brota espontâllP.amen
te da alma do povo, quando r-eco· 
nhece que à frente dJ Govêrno se 
encontra. o homem disposto a tra
balhar pelo engrandecimento do 
Pais. 

A 21 de abril próximo devemos 
mudar-nos para Brasilla. Todos sa
bemos das dificuldades que se apre
sentarão para. que a transferência 
da Capital se processe normalmen
te, mas somente aquêles que, como 
nós, visitaram a Nova Capital. bem 
podem aquUat111r da capacidade r~a
lizadora do ar. Juscelino Kubits. 
chek. O que se fêz em Brasilia em 
apenas três anos, é uma obra gi
gantesca, ciclópica. 

Com a mudança. do Govêrno para 
o Planalto, caminharemos em rit. 
mo ainda mais acelerado para a 
concretização do ideal de leva.r o 
Pl'ogresso para o centl'o do Br~rsil, 
ocupando assim uína região 'cuja 
densidade demográfica é insignlfi· 
cante. 

Sr. Presidente, ainda no ano pas. 
sado, qua.ndo na Europa, verifiquei 
o lnterêsse que desperta Brasilla, 
sobretudo pela feição arquitetôni· 
c a dos edifícios e pelo arrôj o da 
concepção de uma cidade de tais 

proporções numa fase de condições 
económicas pouco flllvoráveis para 
o País. · 

Eis porque, nest.e instante, quan
dô se comemora o quarto aniversá
rio do Govêrno do Pr·esidente Jus· 
celino Kubitschek, quero deixar 
consignados, em meu nome pes~oal 
e no da Bancada do Partido Traba.· 
lhista Brasileiro, os votos sLnceros 
para que o Presidente prossiga nes
se mesmo .caminho, que conduzirá o 
Brasil a uma fase áure111 de pro· 
gresso, de equllibrio e de avanço 
no tempo. 

Tenho certeza de que o Presiden
te J.uscelino Kubitschek, ao encer
rar o seu período governamental na 
nova •Capital da República., o fará 
de maneira consagradora. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite 
v. Exa. um aparte ? · 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com muito prazer. · 

O Sr. Ruy Carneiro - Estou ln· 
teiramente solidário com li!S pala· 
vras que V. Exa. está proferindo, a 
propósito do quarto aniversário do 
Govêmo do Presidente Juscelino 
Kubitschek. Ouvi o discurso do 
Chefe da Nação, pronunciado no 
Palácio do catete, fazendo uma 
presta.ção de contas ao Pais. V'Os
sa Excelência tem razão. O Presi· 
dente da Repúbllca., passado o pe
ríodo conturbado e difícil que vem 
atravessando, desde a lnd1cação do 
seu nome oara o alto pôst-<> que ho
je ocupa até esta data, é hoje um 
homem que goza de popularidade, 
querido pelos brasllelros, precisa
mente pelas suas reallzações e pelo 
Govêmo fecundo que está fazendo. 

Tive oportunidad-e de hoje- assis
tir à lnauguração .. de um mercado, 
Insta-lado pela Comissão de Abas· 
tecim·ento, sob a p~sidêncla do Co· 
ronel Danllo Nunes~ao lado da Cen
tral do Brasil. Com grande orgulho, 
como C"orrellg'onárJ.o do Presidente 
Juscelino Kubitschek, como seu 
amigo e como -braslleiro vi a popu
lação do Rio de Janeiro, que não 
bate palma.s a quem não merece, 
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aplaudir, con1 admiração e deliran· 
temente, o Chefe da Nação. Des
culpe v. Exa. esta interrtlpção do 
seu ·discurso, mas, desejowa cola
borar com o meu singelo testemu
n:ho. 

O SR. LIMA TEIXEmA -
Muito agradecido à mantfestação 
de solidariedade que V· Exa. acaba 
de prestar ao Presidente da Repú· 
blica. 

Sr. Presidente, essa, a situação no 
setor das r·2alizações. Agora, uma 
ligeira apreciação política. 

O Presidente Juscelino Kubits
crek assumiu o Govêrno, como sa· 
bémos, numa fase difícil e tormen· 
tosa. A luta politica se exarcebara 
a tal ponto, que se chegou ao absur
do de se admitir a hipótese de não 
dar posse aos eleitos ... 

O Sr. R.uy Carneiro - Podel'ia 
ainda V'. Exa. acrescentar : cn:an. 
do o Partido s·oclal Democrático 
apresentou o Sr. Juscelino Kubi
tschek como candidato à Presidên
cia da República, apregoavam que 
s. Exa. não podia ser candidato. 
Ma-s foi. Disseram d·cpols que não 
se empossaria, e se empossou. Mais 
tarde, aflrmou·se que não governa
ria, e, entretanto, está realizando 
êsse Govêrno maravilhoso que Vos
sa Excelência exalta, mui justa
mente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA 
Salientou muito bem o nnbre Sena
dor Ruy Carneiro que o Sr. Jusceli
no Kubitschek não podia ser o can
didato de seu Partido, mas o foi; 
não venceria na Convenção, e ven
ceu; não tomaria posse, e tomou; 
não realizaria o programa que ha
via elaborado, mas o está executan
do. Teve ainda de enfrentar outras 
lutas políticas. Encontrou pela 
frente lutas bem sérias, mas a to
dos perdoou, ll!t.é aos insurretos de 
movimentos m111tares que deveriam 
estar enquadrados nas penas da lei. 
O Presidente anistiou a todos. Isso 
ensejou a repetição da insurreição. 
S. Exa., .com a s·erenidade que lhe 
dá fôrça e autoridade, e com o seu 

temperamento acessível a todos .os 
polít.icos, muitas vêzes apelou para 
o concurso da Oposição e sempre 
recebeu, com agrado e simpatia, as 
sugestões qu~ lhe eram dirigidas da 
tribuna do Senado Fedel'al e da 
outra Casa do congresso Nacional. 

sr. presidente, encerro estas con
siderações, com o apoio e a solida· 
ried!l!de da Bancada do Partido Tra· 
bah!sta Brasileiro a s. Exa., o Se· 
nhor Presidente da República que, 
ao deixar o Govêrno, estou certo, 
terá completado a contento tôdas 
ll!S metas qu-e programou. Faço, 
também, um prognóstico : s. Exa. 
será · consagrado - o tempo nos 
dirá _..: porque o povo saberá ser 
reconh~cido a quem, com tanta ab
negação, tanto dinamismo, tanto es. 
fôrço e pertinácia está construindo 
a grand·eza do Pais. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. JEFFERSON DE A!GUIAR 
- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. pela ordem. o nobre Sena
dor J~fferson de Aguiar. 

O SR. JEF'F'ERSON DE AGULAIR 
- (Pela ordem) - (*) -Sr. Pre· 
sidente, pedi a pll!lavra para acen
tuar, inicialmente, que apresentei 
à consdderação da Mesa requeri
mento de transcrição nos Anais do 
discu,rso do Sr. Presidente da Re· 
pública, hoje proferido na reunião 
ministerial. · 

Não recebi, no entanto, até o mo· 
mente, a integra. d6sse discurso. 
Como pretende a Liderança da 
Maioria homenagear o digno Chefe 
da Nação pelos grandes e relevan
tes serviços prestados ao Brasil e 
pellll administração profícua que 
desenvolve, não podendo ser vota-

rt::~:. 

do, no momento, o requerimento 
que apresentei, solicito que, na pri· 
meira ooortunit;lade. seja êle subme· 
tido ao Plenário• · (Muito 'bem). 

(•) - Nflo (oi revisto pelo o1•ador. 
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O SR. PRESIDENTE- O reque· 
rimento não foi submetido à con. 
sideração da Casa porque estava 
desacompanhado do texto do dis. 
curso do Chefe da Nação. A Mesa 
adotará as providências !'egimen
tais para que o Senado oportuna
mente dêle conheça. 

O SR. AFONSO ARINOS 
Sr. Presidente, peço a. palavra P.ela 
Ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra, Pela Ord.em, o nobr.e Sena
dor Afonso .Al'~nos. 

I 

O SR. AFONSO ARINOS -
·(Pela ordem) - (*) - sr. Presi
dente, ent-endo que requeriment-o 
dessa natureza deve merecer enca
minhamento de votação. Não !ledi 
instr,u.ções a meu Líder, mas a tra
dição seguida pela Bancada da Opo
sição na •Câ;mara dos Deputados era 
de, normalmente, não se rejeitar p~ 
dldos de inserção nos Anais de · 
quaisquer documentos oficiais ou 
de relevâ.l}cia, porque acrescem e 
enriquecem a documentação histó
rica de que êsses Ana.is se consti
tuem. Os motivos que me levari~.m 
a votar em favor do requerimento 
do Líder da Maioria são, porta11to, 
exclusiva e Iimitadamemte êsses.' 
Na oportunidade de sua a.preciação, 
todavia, quero encaminhar a vota
ção, para manifestar meu ponto de 
vista inteiramente àlverp:ente d<'ls 
elogios aqui feitos à Administração 
do Sr. Juscelino Kubltschek. 

o sr. João vmasb6as - p.ediria 
a v. Exa. licença para prestar um 
esclarecimento. . 

.. .$ • 
O SR, AFONSO ARINOS 

Pois" não. 

O Sr. João Villasbôas - Alo ser 
pôsto o requerimento em discussão, 
pedindo um Senador a pala.vra, fi· 
cará adiada a discussão para o d!o. 
seguinte. Assim teremos não só a 
oportunidade de discussão ampla, 
como de encaminhamento de vota-

( •) - Nilo foi rcvi.Ylo pelo orador. 

ção. Estava, allás, preparado para 
·pedir a palavra justamente no mo
mento em que se colocasse o reque
rimento em discussão, pelo que n 
matérln. ficaria, regimentalmente, 
para ser apreciada no dia seguinte. 

O Sr. Jefferson de Aguiar- Per
mita-me o nobre orador prestar-lhe 
também um esclarecimento. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Pois não ! 

O sr. Jefferson de Aguiar- Acen. 
tuei de início, expressamente, que 
o reqUierimento não poderia ser sub
metido à vota.ção hoj.e, em decor
rência de condição regimental não 
atendida - a da anexação do dis
curso proferido pelo sr. Presidente 
da República. Naturalmente, na 
sessão subseqüente, quando o exa
me da ma.téria fôr deferido ao Ple
nário, v. Exa. terá oportunidade d~ 
proferir um discurso, como eu, 
lgualment,c, na Liderança da Maio
ria, t.er.ei ensejo de enaltecer o Go
vêrno do Sr. Presidente da Repú
blica. 

O .SR. AFONSO ARIN'OS -
Sr. Presidente, em face do esclare
cimento pr.estado pelos dois emlnen· 
tes colegas, reservo-me ao dre!to de 
ao ser anunciado o requerimento do 
nobr.e Líder da Maioria. pedir a pa. 
lavra nara Jh~ encaminhar a vota. 
ção. {Muito 'bem !) 

O SR. PRESIDENTE - Pa·Ssa
se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em discussão única, 
do Veto n.o 8-59. do Prefeito do 
Distrito· Federal, ao Projeto n.o 
15·B, de 1959; !fa Cdmara do Dis
trito Federá.!, que estende aos 
civis e m.mtares que menciona 
os beneficias 'da Lei n.0 31. de 
31 de outubt;p de 1947, e isenta 
de pagamii!)to dos impostos de 
transmissão e predial os mem
bros da Delegação do Braail que 
disputaram na Suécia o Cam. 
peona.to Mundial de Futebol, 
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tendo Parecer n.o 859, de 1959, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável ao veto aos 
arts. 2. 0 , 3. 0 , 4.o, 5. 0, 6, 0 , 7.o; 
8. o, 9, 0 e 11. 0 e contrário ao 
referente ao art. 10. 

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a 
mesa, requerimento d·e destaque que 
vai ser !Ido pelo Sr. Primeiro Se· 
cretár!o. · 

É !Ido e aprovado o seguinte 
REQt!ERIMENTO 

N.o 7, de 1960 

Nos têrmos dos arts. 212, letra n, 
e 310, letra a, do Regimento Inter. 
no, requeiro destaque, para vota. 
ção em separado, do veto referente 
ao art. 2.o. 

Sala das Sessões, em 1.0 de fevc
l'eiro de 1960. - João vmasbllas. -
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE- Há nôvo 
requerimento de destaque que vai 
ser lldo. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO 

N.o 8, de 1960 

Requeremos a v. Exa. o d·esbnn~ 
do veto do Prefeito d 'J Distrito F'€· 
deral . (n.o 8, d-e 1959), que Incidiu 
sôbre o art. 3.0 do projeto, com a 
exclusão das expressões "e os fa. 
vares daquelas leis serão extensl· 
vos às viúvas ou herdeiros dos seus 
beneficiários", parte em que deverá 
ser mantida integralmente. 

SaJa das Sessões, em 1.0 de feve
reiro d·e 1960. - Jefferson de 
Aguiar. - Attilio Vtvacqua. 

O SR. PRESIDENTE - Com re
lação ao requerimento de destaqu<! 
encaminhado à Mesa pelo nobre Li
der da Maioria, cabe consld·erar que, 
na forma do a.rt. 355, letra f, do Re· 
glmento, só poderia ser aceito par:J. 
destaque global do artigo. A cisão 
de dispositivo autónomo não tem 
acolhida na Lei Interna, que assim 
cUspõe: 

Art. 355. 
f) sendo total o veto, o par 

recer concluirá pela aprovação 
ou r~jelção em globo, vedada a 
cisão. Sendo parcial, poderá 
concluir por essa forma ou dls· 

· tintamente, em relação a. cada 
disposição vetada.; 

O veto incide sôbre o art. 3.0 , as-
sim redigido : · 

"Art. 3.0 Os favores de que 
tratam os arts. 4,o, 10 e z,o das 
Leis ns. 31.692 e 696, de 1947 e 
1952, respectivamente, passarão 
a ter o limite mãximo de um 

· mUhão de cruzeiros e os favo· 
res daquelas leis serão exten. 
sivos às viúvas e aos herdeiros 
de seus beneficlârlos". 

O requerimento do nobre Líd·er 
da Maioria tem por obletivo desta
car e cindir o âispositlvo vetado, 
para aprovação do veto quanto à 
expressão : " ... e os favores daque. 
Ias leis serão extensivos às viúvas 
ou herdeiros de seus beneficiários"; 
c rejeição quanto ao restante. 
Além de não se harmonizar com 
disposição expressa do Regimento. 
fere a tradição do Direito Par
lamentar. 

A Mesa considera lnaceltá. vel " 
requerimento, nos têrmos em que 
estâ recUgido. 

O SR. ATTíLIO VIVACQUA -
(Pela ordem) - sr. Presidente, vol
tamos a.o exame de uma das ques· 
tões mais interessantes, relativas à 
apreciação pelo senado, do veto do 
Pref·elto às proposições da Câmara 
dos V'er~adores, atribuição que lhe 
foi conferida pela Lei Orgânica. do 
Distr!t·o Federal. 

Cogita-se do parcelamento do 
veto para o efeito de sua. votação. 
Jl: o que pretende o requerimento do 
nobre Senador Jefferson de Aguiar. 

Não me conformei com o dispo· 
sitivo do novo Regimento, quando 
proíbe a subdivisão do veto global. 

Consoante. ... precedentes jâ verifi· 
cados nesta Casa, dentro da tese 
que sustentei, o veto total pode ser 
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cquipa.rado a uma série de vetos 
parciais, desde que dispositivos des
tacados possam formar um pre· 
ceita autónomo. , 

O Senado, no uso da sua compe
tência para deliberar sôbre o veto, 
tem as faculdades implicitas ou re .. 
sultantes, para adotar os métodos 
que julga,r convenientes no estudo 
e na votação da matéria vetada. 

O que êle não pode fazer é, rejei· 
tar arquivos ou preceitos do proj·e· 
to da Câmara, a.os quais o Prefeito 
não tenha recusado sanção. 

Ora, o art. a.o em aprêço foiintz. 
gralmente vetado, e, portanto todo 
êle Incide n'll. apreciação da Ca:sa 
Alta, sendo, assim, suscetível de des· 
dobramento, uma vez que encerre 
disposições autônomas. 

Com estas ligeiras considerações, 
apóio o requerimento para subdivi· 
dir o a.rt. 3.0 , que satisfaz aos men· 
clonados requisitos. (Mu,to 'bem,· 
muito 'bem). 

O S:R. AFONSO ARINOS -
(Pela ordem) - ( 0 ) - Sr. Presi· 
dente, com a devida vênia, por mi· 
nha vez, do meu eminente e ilus
tre mestre Senador Attilio Viva· 
cqua ... 

O Sr. Attílio Vivacqua - Bonda
de de Vo$sa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS -
. . . venho sustentar, em tôda a. li· 
nha, a decisão da Mesa, com argu
mentos que me ocorrem, de nature· 
za mais lógica do que jurídica e, 
segundo me par.ece, de absoluta sin
geleza. Procura·rei alinhá-los, à me· 
dida que !ôr desenvolvendo meu ra· 
ciocinio. • o . 

Todos conhecemos a história do 
veto parcial no nosso Direito Cons· 
titucional. A principio, vigorou em 
f.unção de decisão do ant.igo e ilus
tre Presid•mte Epitácio P·essoa. no 
tocante à Lei do Orçamento, divi
dida, naquela época.. em duas par
tes : uma da Receita e outra da 
Desp.esa. Em um dos períodos or
çamentários, no decurso do manda-

( +) - Nilo {o i revisto pelo ora c! ar, 

.. 

to presidencial daquele eminente 
paraibano, resolveu o Primeiro Ma· 
gistrado negar ~anção a uma das 
leis do Orçamento, fazendo que, 
pela primeira vez, se tivesse de es
tudar o problema : do veto que 
atingia pa.rcialmente uma lei toma
da no si.'u conteúdo global. 

Depois dêsse episódio, o proble· 
ma do veto parcial foi sendo estu
dado gradativamente e encontrou 
acolhida no texto constitucional, 
em função do principio de que o 
veto não deixava de ser uma. es
péci-e de colaboração do Execu.tivo 
na feit.ura do processo legisla ti v o. 
q acolhimento, portanto, do prin
cipio do veto parcial é, sem dúvida 
alguma, o reconhecimento de que 
compete ao Executivo participar 
da confecção das leis, através dês-
se processo. . 

Aí chega, sr. Presid·ente, a parte 
que chamo pu,ramente lógica do 
meu ra.ciocinio. Se reconhecemos ao 
Poder Executivo o direito de par
ticipar da. legislação, não podemos 
esauecer, por outro lado, que a nos· 
sa ' participação se ultima com a 
tramitação final da proposição den
tro do Congresso, Isto é, a parte que, 
constituciona.lmente, tínhamos o di· 
reito de exercer na elaboração de 
lei que termina com a Redação Fi· 
na!, n'o t.êrmo da sua confecção. 
Se r·.~abrlrmos a questão - porque 
a t.anto eq,uivale aceitar prurcial
mente o inciso vetado - se nara 
adotar a vedação de parte do dispo
sitivo e rejeitarmos sua r·ecusa., na 
outra parte, estaremos novamente 
part.icipa:ndo do t:rabalho legislati
vo que se esgotou com a fase qu~ 
era regulamentar a nossa. 

Com o caso em espéci::!, o assun
to parece-me ainda rnal.s convincen
te, por se tratãr~da participação na 
elabora.ção ~~ma lei que não nos 
compet.e, na sul);; fase Inicial, visto ,;., ........ . 
que da atrl.~,l*a,o da Câmara Legis-
lativa do Dl,Stx;\to Federal. Compe
te-nos apenas~a.preclar do veto do 
F.!xccut.ivo, 'mas; não, participar na 
confecção ·da la!. Se examinarmos o 
veto, cm parte, estaremos e!aboran-
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do uma lei, para o que somos, até, 
inconst!tucionalmente incompeten. 
tcs. 

11-ssim, sem maior exame do as. 
sunto, sem melhor aprofundamento 
da matéria, apenas no intuito de 
&UJStentar a posição da. Mesa no 
caso - tão dignamente mantida 
por v. Exa., Sr. Presidente - e tam· 
bém para oferecer a contribuição 
multo humilde, mas de natureza pu. 
ramente lógica., no desenvolvim-zn. 
to do assunto, sem· qualquer preo
cupação de defender tese jurídica, 
direi que, na hipótese de novamen. 
te se colocar em votação o veto, vo· 
tare! de acõrdo com v. Exa., Se
nhor Presidente. (Mutto bem,· mut
to bem). 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- (Pela ordem) - ( 0 ) - Sr. Pr·e· 
sid2nte, a natureza. do veto demons. 
tra a possibil!dade da diversifica· 
ção das decisões do Legislativo no 
recxame da matéria, a quanto im· 
porta. a incidência do veto do Exe· 
cut!vo. 

Qua.ndo o Poder Executivo veta as 
disposições aprovadas pelo Legisla
tivo, apenas determina, como con. 
seqüência ·jurídico . constitucional 
q,u.a a proposiçã.o mereça reexam~ 
pelo Leg!sla.t!vo, dentro da bltola 
~ixada pela constjtulção, quando 
Incide nas restriçoes constitucio
nais fulminantes e intransponíveis 
de inconstitucionallda:de ou de lnd. 
dência, contra os !nterêsses nacio· 
nais. 

Por conseguinte, const!tuclonalis· 
tas eminentes examinam a nature
za teorética do veto e exibem -
que em tanto importa o veto - o 
reexame do projeto. 

Se o veto é rejeitado pelo Poder 
· Legislativo hã apenas a manuten. 

c;ão dr" deliberação liminar do Po. 
der que se não conformou com o 
reexame sol!cttado pelo Poder Exe· 
cutivo. 

Assim é que, até mesmo na for· 
ma de votação do veto a cédula 
"sim" se refere à aprovação do pra. 

( •) -- Nilo foi J'<'Visfo pelo orttdor, 

jeto; e a "não" à rejeição. Não é o 
veto que é submetido propriamente 
à deliberação do Congresso Nacio· 
nal ou de qualquer da.s Casas do 
Parlamento, mas a proposição que 
é reexaminada, analisada e decl· 
dlda, naquela a.nâlise nova e secun· 
dária que o Poder Executivo pro· 
vaca. 

A própria História do Direito 
Constitucional americano exibe que 
o veto foi adotado nos famosos rf
ders do Congresso, na elaboração 
do Orçamento ou de proposições ou. 
tras perante o Parlamento ameri· 
cano, e foi usado e abusado em vâ· 
rias Leg!slaturas, para demonstrar 
que não poderiam os legisla.dores 
. apresentar projetas com determina. 
ções impertinentes, permitindo, en· 
tão, ao Executivo solicitar, do Poder 
Legislativo, o reexame tão sómente 
da matéria. 

Discute-se, agora, qu,e não po
deríamos legislar, que nos é defeso 
modificar a. lei elaborada pela Câ· 
mara dos Vereadores; mas, é pri· 
macia! e básico G defeito· de atri
buir-se ao Senado Federal o reexa· 
me de matéria que a Câmara. dos 
vereadores elaboro.u, dlscut.tu e ana· 
!1sou, atribuindo-nos, como instân· 
ela &egunda, o exame das proposi· 
ções elaboradas e a. aprovação ou 
rejeição daquilo que a Câmara Mu· 
nicipal tenha adotado como forma 
perfeita de elaboração legislativa.. 

Se, porém, o veto, que só tem 
uma natureza jurídica const!tucio· 
nal é examinado pelo Senado Fede
ral, não se lhe pode negar integral· 
mente, . tôdas a.s atribuições cons· 
t!tucionais, não se P-ermitindo - ai 
sim - a cisão de suas atribuições 
peculiares no reexame da matéria 
legislativa aprovada pela. Câmara 
dos Vereadores. 

É evidente que a Mesa não con· 
soa com a melhor doutrina, data 
vênia, quando repele liminarmente 
o requ,erimento do Líder da. Maio· 
ria, que pietende possibll!tar nos 
Expedicionários o nível de um mi· 
!hão de cruzeiros, mas s·em aquê· 
les excessos que a má elaboração 
!cgls!atlva petita. vcnia permitiu 
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quando, de maneira capciosa. e r·e· 
dundante no art .. 3,0 se concede ao 
herdeiro ou à viúva os mesmos dl· 
rt:ltos atl'lbuídos ao exoedicionárlo 
que foi o beneficiário- da isenção 
fisca-l atribuída na Lei 31. Demais 
disso, no a.rt. 2-0 , o projeto contém 
elastérlo incompatível com a Isen
ção fiscal, transformando-se, num 
passe de mágica, em Imunidade fis
cal que só pessoas jurídicas e de 
direito público podem merecer ncs 
têrmos constitucionais. 

Verificará v. Exa., por consegu!n. 
te, que a Lidera,nça da Maioria agiu 
dentro dos prec-eitos _co:ristltu,clonals 
c regimentais, quando formulou o 
requerimento submetido à elevada 
decisão de v. Exa., e afinal, indefe. 
rido liminarmente. Poderia eu sol!
cltar a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre tão In
teressante matéria, mas tal proce
dlm·ento poderia Importar na· atri
buição falsa de que eu me utillza. 
va de um processo procrastinatório 
para. manter o veto do sr. Prefeito 
do Distrito Federal. 

Não vou formular o pedido, por
que ·estou ·confiante em que o Ple
nário do Senado Federal, em face 
da lmpossibllldade em que me en· 
cont-ra de atender aos mais eleva
dos propósitos qu.e me induziram 
a formular o requerimento sub cen
sura, irá, em conseqüência, manter 
Int-egralmente o veto do Sr. Prefei
to. Nos têrmos em que se encon
tra vazada a leglsla~ão ora em exa
me não poderá medrar, eis aue, co
mo acentuei na última sessão aqul 
realizada. à. noite, isto constituirá 
gravame imenso para a Munlclpa
l!dade, perm1t1ndo-se Igualmente 
uma ~érie de atas lncomPPJtiveis 
com os elevados propósitos que nor
tearam a.quêles que elaboraram n 
lei fulmina~a pelo veto do sr. Pre· 
feito do Distrito Federal. 

Em con~eqüêncla';1 ST. Presidente, 
manifesta.ndo as~ razões que me le· 
varam a formular o reauerlmento 
de destaque parda.!. tão p~.rclal 
qu,anto é parcial o veto do Sr. Pre· 
feito. estarei. nesta tribuna, a soli· 
citar dos Senhores Senadores a ma
nutenção do veto, em face mesmo, 

como acentuou o eminente Sena· 
dor Calado de Castro, dos compro
missos de honra assumidos pelo 
Senhor Prefeito do Distrito Federal, 
de que enviará à Câmara dos V'e· 
readores, em breve prazo, Mensa
gem escorrei ta de . quaJisquer ru· 
gas, para atender aos legítimos in
terêsses dos expedicionários. 

Era. o que tinha que dizer, com o 
acatamento e respeito que devo. à 
douta Mesa, tão dignamente presi
dida por v. Exa.., Sr. Presidente. 
<Mutto bem; mutto bem). · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Senador Gilberto Ma
rinhO. 

O Sr. Senador Gilberto Ma· 
1-inho pronuncia discurso que, 
en·tregue à revts4o do orad<Jr, 
será posteriormente pu'!>!ic!tdo. 

O SR. PRESIDENTE - A decisão 
da Mesa como foi anunciada, as· 
sentou não somente em disposição 
clara do Regimento, como na prá
tica uniforme, observada nesta 
Ca.sa do Congresso Nacional. 

O Plenário do Sanado foi. em vá· 
rias oPOrtunidades, consult:tdo a 
respeito da questão da clndlbUidade 
do veto, não só na hipótese de veto 
total, .como na de veto parcial. 

Da decisão ·da Mesa, entreta.nto, 
ca~ recurso para o Plenário. 1!:, 
al!ás, da tradição da Casa, - pre
vista expr·essamente no art .. 411 do 
Reglment.o - q\1\e, em casos de 
nu~oior relevância, como êste, da 
Mesa parta a iniciativa nesse sen
tido. 

Fiel a essa tradição, deferirei ao 
Plenário a solução da matéria, sub. 
metendo-lhe ao voto o requerimen
to do nobre Líder ela Ma!or!.a. .. . 

Há, porém,· um"â.. ressalva a fazer. 
O requerimezlto··J;?ede desde logo a 
rejeição da~;~xpressões finais do ar
tigo 3.0 do p~ojf1~· .Com êsse e:feito 
a. Mesa não~óUioderia aceitar, uma 
vez QUE' a, votação de veto do Pre
feito é, pelo Regim-ento, secrf'ta, 
feita pelo processo elétrico, exigên
cia que não atinge o simples des· 
taque. ~-., . 
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Assim, a Mesa pedirá o pronull· 
ciamento da Casa sõbre o requeri· 
menta apenas nos seus efeitos de 
destaque, e não de decisão deflnlti· 
va sõbre as pa.rtes que se q\L2r des· 

· tacar. 
Se o Senado aprovar o l'equerJ. 

menta, estará apenas .concedido o 
destaque do art. s. 0 , ficando êst~ 
desdobrado em duas partes, cada 
qual devendo ser objeto de votação 
especial, para aprovação ou rejei· 
ção do veto. 

Nesses . têrmos submeto ao voto 
do Senado o requerimento em de
bate. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queira.m conservar-se sen. 
tados. (Pausa). 

Está aprovado, tendo sido regls- · 
trados dezessete votos cont.ra nove, 
segundo informa a Secretaria. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Sr. Presidente, peço a palavra, Pela 
Ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa. 
lavra o nobre senador Afonso Ari· 
nos, pela ordem. 

O · SR. AFONSO ARINOS -
(Pela ordem> - (•) - sr. Presi· 
dente, baseandcrme nas afirmati
vas anteriores de V. Exa., de que 
o assunto, por várias vêzes, :foi sub· 
metido à deliberação do Senado, 
tendo-se sempre decidido de forma 
contrária à hoje adotada, gostaria 
ficasse consignado na Arta dos tra
balhos meu reparo pelo fato de que, 
para não negar apoio, que não é 
politico, a uma inicia.tlva do eml· 
nente Lider da Maioria, o Plenâ· 
rio do Senado tomoUJ posição que 
contraria várias de suas dec1sões 
anteriores. ( Mutto bem I) • 

O SR. MEM DE SA ..:.... Sr. Presl· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- ll'em a. pa. 
lavra, pela ordem, o nobre Senador 
Mem de Sá. 

( •) - .'/{/o foi J'Wislo pelo orador, 

O SR. MEM DE SA - (Pela or. 
dem) - (•) - Sr. Presidente, e.di· 
tarla às considerações feitas o pe· 
dido de que a questão :fôsse apre· 
sentada à Comissão de Constitui
ção e Justiça, para. evitar, de futu
ro, venha o Senado a reincidir no 
êrro. 

Data venta do eminente Llder da 
Maioria, creio que o Plenário, por 
sua maioria, decidiu mal. A argu· 
menta.ção expendida por v. Exa., 
sr. Presidente, e pelos eminentes 
Senadores .Afonso Arlnos e Gilberto 
Marinho é decisiva. Não se trata 
aJ)Ernas de tradição da Casa, mas 
também do Regimento Interno- e 
da Constituição. · 

Só podemos apreciar vetos do 
Prefeito par~ aceitá-los 011 rejel· 
tá-los. Não os podemos cindir por 
causa de um artigo, senão estare
mos funcionando também como Po· 
der Legislativo do Distrito Federal. 

O Senador Jefferson de Aguiar 
foi muitn elegante e nobre ao dt
zer que não requeria audiência da 
Comissão de Constituição e Justi
ça, agora, porque, se o fizesse, o 
veto seria aprovado, pelo decurso 
do prazo constitucional sem mani
festação do Senado. Não quer Sua 
Excelência flca.r sob a suspeita de 
manobra protelatória. Vamos, as
sim, proceder de acôrdo com deci. 
são que a Maioria eventual da Casa 
tomou - creio eu - mais por soll
da.riedade ao Llder da Maioria, que 
pelo convencimento intimo. 

Penso, contudo, que devemos eVI· 
târ, de futuro a relncl!fência no en
gano; e a maneira seria a ·audiên
cia da Comissão de Constituição e 
Justiça para que a Ca.sa tome,.:~ 
outras oportunidades. o rumo certo, 
e não cometa lnfração, que, a meu 
ver, vai Inutilizar a decisão peran· 
t{! o Poder Judiciário, porque o ar
tigo poderú. ser justamente incrlml· 
nado ou a.nuln.do. <Muito bem; 
muito bem). 

(O) - '/1/flo fo/ reviNIO '/'"lo OI'Odor, 
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O SR· JOAO VILLASBOAS 
(Pela. ordem) - (•) - sr. Presi, 
dente, ao anunciar o resultado da 
votação, v. Exa. declarou que ha· 
viam votado 17 Senadores a favor 
do requerimento e 9, contra. 

Não llou,ve, portanto, número pa· 
ra votação, razão por que requeiro 
a v. Exa. verlflcação da votação. 
(Multo bem). 

· O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- (Pekl ordem) ..;.. (*) -Sr. Pre
sidente, escla.rece o R-egimento In· 
terno que a verificação· da votação 
será requerida imediátamente à de· 
cisão da :Mesa. · · 

Pergunto a v. Exa. : nos têrmos 
regimentais, vários oradores se fi. 
zeram ouvir.· justificando seu voto. 
Nenhum pedido de verificação foi 
formulado. ConSeqüentemente, pa. 
rece-nos extemporAneo o requeri
mento de verificação do nobre Li· 
der da Oposição. ·A Mesa poderá 
declarar nula a votação, por não 
haver sldo atingido o quorum; esta 
decisão, entretanto, deveria ter sido 
tomada càncomitantemente com a 
divulgação do resultado. 

Era. .o que tinha a argü!r. <Muito 
bem). · ., ' '," .. . . _,_ . 

O SR. JOAO ~BOAS -
Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O m. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Sena
dor João V1llasbôas. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
(Pela ordem) - (•) - sr. Presi· 
dente, o pedido de verificação é 
matéria de ordem. Logo após o 
pron1111ciamento de v. Exa., notifi· 
cando o Plenário do resultado da 
votaçli.o, eu desejava pedir a pala. 
vra pela ordem para., Justamente, 
requerer a. veriflcl!ção. No entanto, 
dois outros colegas pediram a pala· 
vra pela ordem e eu, absolutamen
te, não me poderia antecipar a êles, 
um11. vez que a matéria era a mes· 
ma, e não há preferência em ques
tão de ordem. (Mutto bem). 

C •) - 1>'/Jo foi rcr•l~l" pelp orador. 

O SIR. PRESIDENTE - O Regi. 
mento declara, expressamente, que 
não será admitido requerimento de 
verificação se algum Senhor Sena
dor já houver usado da. palavra pa
ra declaração de voto. Tomadas co
mo declarações de voto as orações 
proferidas pelos Senhores Senado
res que se manifestaram logo após 
anunciado o resultado da votação, 
evidentemente não caberia a veri
ficação solicitada. Cumpre obser
var que a. palavra lhe foi concedida 
pela ordem. Mas, a própria Mesa 
tendo declarado a aprovação . por 
dezessete contra nove, evidentemen
te, desde logo estava denunciando 
ausência de número para a vota· 
ção, o que, na forma do disposto 
no parágrafo 6.0 do art. 280 do Re
gimento, tornava neeessãr1a a rea
lização da chamada.nomlnaJ. 

lt o que se vai fazer. 
Os Senhores Senadores que apro

varem o requerimento responderão 
"sim" e os que o rejeitarem "não". 

Fica esclarecido, mais uma vez, 
que a aprovação do requerimento 
não impl!ca erradicar, no texto do 
projeto, o dispositivo a que se re
fere o requerimento . Jefferson de 
Aguiar, nem· qualquer-de suas par
tes. · Apenas resultará no desta
que, para votacão em separado, su
cessivamente, de cada uma das par
tes result.antes da cisão por êle ope. 
rada. . 1 ;··.; !'~~ 

<Procede-se à chamada). · · · 
Respondem à chamada e votam 

"sim", os Senhores Senadores : 

Zacharia.s de Assumpção. 
V!ctorino Freire. · 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Ruy carneiro. ·' 
Jarbas Mara'ilbão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fanfes. 
Jorge Mayi!'ârd; 
Lima Teixeira: · 
Attiilo Vivacqua. 
ArY V1anna:1 · 
Jefferson de{ Aguiar. 
Paulo Fernàndes. 
Arlindo Rodrigues. 
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Miguel Couto. 
Calado de ·Castro. 
!Benedlcto. Valla.dares. 
Sa.ulo Ramos. 
Guldo Mondin. - (20). 

Respondem à. chama.dao e vota.n1 
"não", os Senhores Senadores : 

Joaquim Pa.rente. · 
Fernandes Tá. vora. 
Reginaldo Fern81ldes. 
Rui Palmeira. 
GUberto Marinho. 
Afonso Arlnos. 
Milton Campos. 
João V11lasb6as. 
Fernando Corrêa. 
Daniel KrJeger. 
Mem de Sá.. - (11). 

O SR. PRFSIDENTE - Votaram 
pela aprovação do requerimento 20 
Senhores Senadores e pela rejeição, 
11; com o Presidente, 32. 

O requerimento está. aprovado. 
Aprovado o requerimento, é con

cedido o destaque. A votação far. 
se-á em duas partes. 

O SR. AT'I'1LIO VIVIACQUA -
CPcla ordem) - (*) -·Sr. Presi
dente, . como v. Exa. declarou, não 
está. ainda em jôgo o mérito da pro
posição,. mas apenas a·parte lnter. 
pretatlva que é a de. se saber se o 
Senado podia neste caso, parciall· 
zar o veto. 

Figurei entre aqu.êles que, embo· 
ra debaixo da modéstia de sua au
toridade, defenderam sempre, aqui, 
a clnil1b1lldac1e do veto e, assim, 
Inauguramos essa orientação, quan· 
do se tratava de veto total oposto 
pelo Sr. Prefeito a proposição da 
CAmara Legislativa do Distrito Fe
deral. 

Argumentou-se, então, que ·o Se
nado, no exerclclo da competência 
que lhe atribui a Lei Orgânica do 
Distrito Federal, poderia ser o juiz 
da forma de apreciar o veto, sem 
Invadir as atribuiÇÕEs da Câmara 
dos Vereadores. 

--( •) - Ndo foi revisto pflo orador, 

Dentro dêsse raciocínio, conslde· 
ramos que um veto total poderia 
representar uma sérll! de vetos, des. 
de que se pudesse destacar cada 
dispositivo como matéria autôno
ma, Independente. Firmamos, as· 
sim, alguns precedentes, dentro dês. 
se critério. 

No caso presente, verifica-se que 
o art. a.o pode ser dividido em duas 
partes autónomas : primeira, a que 
estabelece o limite máximo dos fa. · 
vores concedidos pelas leis nêle pre· 
vistas, Isto é, o llmlte de um mi· 
!hão de cruzeiros; segunda, preci· 
samente aquela que estende os mes· 
mos favores às viúvas ou herdeiros 
e seus beneficiários. Esta segunda . 
parte bem poderá. constituir pará·. 
grafo ou artigo aut6nomo. 

Por essas razões, dentro do pon· 
to de vista pelo qual sempre me 
bati, admiti a hipótese de que o 
artigo ·poderia ser parcelado. 

Não entram ai, em j6go,. como a 
principio chegou a parecer-Jl!.e, as 
dout-rinas a respeito da questao do 
veto, quando se CO'Jlsidera o Poder 
Executivo colaborador da obra do 
LegiSlativo, CC?nforme referiu o brl· 
lhante e em~nente colega Afonso 
Arlnos. O de que se trata no mo·. 
menta, a questão clrclllUlcrita, a 
meu ver, à noasa apreciação; é a 
forma de o Senado exercer sua com· 
petência. . 

Em face de veto total a um .dls· 
positivo, il'esta sa.ber se .. podemos 
subdividir êsse dispositivo, de sor· 
te que a parte destacada &presen· 
te autonomia e Independência.. 

sr .. Presidente, . por essa.s razões 
votei favoràvelmente ao requeri· 
mento. do nobre Li der da Maioria, 
coerente com a tese que sustentei 
tantas vêzes nesta Casa. 

Quanto ao mérito, tenho, na ver· 
dade, simpatia pela proposição, que 
me parece das mais justas. CM~i· 
to bem 1). 

O SR. PRESIDENTE - Em vota· 
ção, pelo sistema elétrico, o gruipO 
de dispositivos sôbre os quais lncl· 
dlu o vet.o, com pareceres favoráveis 
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da. Comissão, a saber, os arts. 4. 0 , 

o. o, 7. 0 a. o, 9.o e 11· 0 • <Pausa). 

Vai-se proceder à apuração. 
Votaram "sim" .19 Senhores Se

nadores, e "não", 4. 
Não há número. Na forma do 

Regimento fica adiada a votação. 

O SR. VIOTORINO FREIRE -
<Pela ordem> - sr. Presidente, pa· 
rece-me que o aparelho elétrlco não 
está funcionando ... Há. no recinto, 
mais de vinte e três Senhores Se· 
n·a,dores, conforme v. Exa. poderá 
verificar. 

o· Sr. Fernando Corr8a - Ou o 
aparelho não está funcionando ou 
algu:ns dos Senhores Senadores não 
quiseram votar. 

O SR. VICTORINO FREIRE -· 
Esta, Sr.· Presidente, 111 Questão de 
Ordem que formulo. <Muito bem n . 

O SR. PRESIDENTE - Informa 
o Sr. Secretário da Mesa que há, no 
Plenário vinte e oito Senhores Se
nadores. Em qualquer blpótese, não 
há número para votação, mesmo 
admitindo-se que. alguns dos Sena
dores presentes não desejem pro
nunciar-se sObre o veto. 
"'Está, i;lortanto, adiada a votação 

para a sessão ordinária de amanhã. 

Segunda dfscussao do Pro-Je
to de Lef do Senado n.o 28, de 
1959, de autoria do Sr. Senculor 
Silvestre Pérfcles, que lmtftut o 
"Dfa de Deodoro" (aprovado em 
1.a discussão em 22 do m8s em 
curso>, tendo Pareceres Favorá
veis <ns. 892 e 893, .de 1959) das 
Comissões : de Co1118titulçilo e 
Justiça e de Educaçflo e Cul· 
tura. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis· 
cussão. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador desejando 
usar da palavra, declaro encerrada 
a discussão. 

Adiada a votação, por falta de 
número. · 

Não há orador Inscrito. 
Nada mais havendo que tratar, 

vou encerrar a sessão. 
Designo para a próxima a se

guinte 

ORDEM DO DIA 
1 - Continuação da votação em 

discussão única, do Veto n.0 8·59, 
do Prefeito do. Dlstrito Federal, 
ao Projeto de Lei n, 0 15-B, de 
1959, da Câmara do Distrito Fe· 
dera!, que estende aos civis e mi~ 
mllares que menciona os benefi~ 
cios da Lei n. o 31, de 31 de ou.tu· 
IJro de 1947, e Isenta de paga~ 
mento dos impostos de transmissão 
e predial os membros da Delega
ção do Brasil que disputaram n111 
Suécia o campeonato · Mundial de 
Futebol, tendo Parecer n.0 859, de 
1959, da Comissão de Constitui~ão 
e Justiça, favorável ao veto aos 
artigos 2.0, 3.0, 4,0, 8,0,-7.0; s.o; 
9. 0 e 11 e contrário ao referente 
ao art. 10. 

2 - Votação, em ·segunda dis· 
cussão, do Projeto de Lei do Sena· 
do n.o 28, de 1959, de autoria do 
Sr. Senador Silvestre Pérlcles, que 
institui o "Dia de Deodoro" (apro· 
vado em 1.a discussão em 22 do mês 
em curso), tendo . Pareceres Favo· 
ráveis <ns. 892 e 893, de 1959) das 
Comissões : de constltulção e Jus· 
tlça e de Educação e Cultura. . 

Está encerrada a sessão. · " 
Levanta-se a sessão às 16 ho

ras e -15 minutos. 
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10.8 Sessão da 2.8 Sessão Legislativa da 4.8 Legislatura, 
em· 2 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINARIA 

PRE'SIDliiNCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI 

As 14 horas e 30 minutos, o 
Senhor Presidente declara não 
hciver número suficiente para. a 
abertura da sessflo; aguardan- · 
do a Mesa, ·pelo tempo regi
mental, a etettvaçll.o do "quo. 
rum" mínimo e:dgtdo pelo .Re
gimento Interno. 

As 14 horas. e 40 minut-os, acham
se pr.eS'entes os· Slmhores Sena.
dores: 

Zach&rlas de Assumpção. 
Vlctorlno Freire. · 
Leônldas Mello. 
Mathlas Olymplo. 
Joaquim Parente. 
Fausto . Cabral. 
Fernandes Távora~ 
Menezes Plmentel. 
Sérgio. Marinho. 
Argemlro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro, 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcantl. 
Rud Palmeira. · 
Silvestre Pérlcles. 
,Lourlval Fontes. 
Ary Vlanna. 
Miguel Couto. 
Calado de Castro. 
Afonso Arlnos. 
iBenedlcto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Llno de Mattos. 
João VlllasbOas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
D~miel Krieger. 
Mem de Sá. - (30), 

O SR. PRESIDENTE - A lista de 
presença acusa o comparecimento 
de 30 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber· 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O sr. Sérgio Marinho, servin

do de 2.0 Secretdrto, procede à 
leitura da Ata da sessflo ante· 
rtor, que, posta em discussão, é 
sem debate aprovada. 

O Sr. Gaspar Velloso, servtn· 
do de 1.0 Secretário, dá conta 
do seguinte 

EXPEDIEN'l'E 
O !feio 

Do Chefe do Gabinete do MlnJ.s. 
tro da Guerra n.o 1.359, solicitando 
remessa de processos que instrul
ram o Projeto de Lei da Câmara 
n.o 183, de ] 956. 

A tenda•se. 
Telegrama 

Do sr. Presidente da Repúbllca, 
nos seguintes têrmos.: 

Senador Fillnto Müll-er, Presiden· 
te em exerclclo. 

Senado. Federal - Rio. 
Venho manlfesta.r a v. Exa. e, por 

seu Intermédio ao Senado Federal, 
as expressões de meu sincero pe. 
sar pelo desaparecimento do Ilustre 
Senador Lameira Blttencourt. Es
tou cert.o de que seu nome será 
sempre l·embrado com admiração e 
respeito pela nossa comunidade, à. . 
qual ser,vlu sempre. com profundo 
devotamento e eleva'do esplrlto p(l. 
bllco. - Jusoeztno Kubitschelc, Pre
sidente da. República. 
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O SR. PRESIDENTE - Está fin· 
da a leitura do Expediente. 

Encontra-se na Ca·sa o Sr. Paulo 
Fender, Suplente convocado para 
preenchimento da vaga aberta na 
representação do Estado do Pará 
em virtude do falecimento do sau· 
doso Senador Lameira Blttencourt. 

Pa.ra introduzir S. Exa. no Ple· 
nário, a fim de prestar o compro
misso regimental, designo os . Se
nhores Senadores Vlctorlno Freire, 
Mem de Sá, Fernando Corrêa e 
Caiado de Castro;· 

Acompanhado da comlsstio, 
tem ingresso no recinto, pres· 
ta o compromisso regtmental e 
toma assento na bancada o Se
nhor Paulo Fender. (Palmas). 

. O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
. PauJo Fernandes, primeiro orador 

inscrito. 

· O SR. PAULO FERNAOO>ES
(*) - Sr. Presidente, pela. quarta 
vez ocupo a tribuna. dei Senado, pa· 
ra versar matéria que envolve a 
pretendida fusão ·do Estado do Rio 
de Janeiro com o atual Distrito Fe· 
dera1. . 
· De outra. feita arrolei lnúmeros 

argumentos, que a mim me parece· 
ram suficientes para adotar posi
ção radicalmente contrária à fusão. 
Não irei, certamente, nesta tarde, 
retornar àquela. argumentação; de
sejo apenas deixar consignada a mi· 
nha satisfação pelo fato de o Uus
tre Governador do meu Estado 
Dr. Roberto Sllveira, em entrevistá 
concedida. recentemente aos jornais 
desta Capital, haver chegado à 
mesma ~onclusão, pronunciando-se 
con?-àrlamente à pretendida· unlfl. 
caçao. 

Segundo nos dá noticia ·"O Jor
nal" de 31 de janeiro último, decla
rou S. Exa., o Sr. Governador 
(Lendo>: . 

' ."Convencido de que a op1'11ião 
publica fluminense é contrária 

(*) -Nilo foi revisto pelo orador. 

à fusão do Estado do Rio com 
o Distrito Federal, quando da 
mudança da Capital da Repú
blica pa.ra Bras111a, ponto de 
vista que intimamente sempre 
alimentei, vamos pronunciar
nos··· nesse sentido, exigindo a 
indenlzação a que temos direi· 
to pela criação do Estado da 
Guanaba.ra". 

Como se verlflca, Sr. Presidente, 
o ponto de vista do Governador de 
meu Estado baseia-se - como diz 
a noticia logo a seguir - numa 
consulta que S. Exa. ·teria feito a. 
Prefeitos, . Vereadores, comercian
tes, industriais, sindicatos, e outros 
órgãos, que se· pronunciaram; na 
quase totalldade, contra a anexa
ção dos territórios fluminense e ca
rioca. 

sr. Presidente, verifico com sa
tisfação, que me encontrava no bom 
caminho. De passagem, acentuo 
que, rea.lmente, o Governador de 
meu Estado, a principio, se mani
festara pela anexação dos dois ter· 
rltórlos. Pelo menos a essa conclu
são nos leva· a. efrcunstâncla 
de haver seu Secretário de rnterlor 
e Just-Iça., quando se promoveu as 
primeiras 1-eunlões da Bancada tlu
mlnen~e na Câmara dos Deputados 
para debate da matéria, a.dvogado 
a reunião dos dois territórios. No 
Sena.do, fui, até hoje, a · única voz 
discordante da Bancada tlumi· 
ne11se. 

Estou seguro de que meus dois 
companheiros de. Ba.ncada, . os no
bres Senadores Miguel Couto e Ar· 
lfndo Rodrigues, tendo em vista a 
manifestação do sr. Governador do 
Estado do Rio, o qual mlllta nas 
mesmas fileiras partidárias de Suas 
Excelências, hão· de rever seus pon
tos de vista. , ··ii 

Desejo, tanibem, sr. Presidente, 
nesta oportunli!áde, reportando-me 
à noticia diV,ülgada . pelo "Diário 
Carfoca" de oti'tém, prestar esclare
cimento. Segundo aquêle órgão, es
tiveram nesta Casa dois !lustres 
Deputados, um dos quais o autor 
da emenda em debate na outra 

·, .. , 
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Casa do Congresso, o ilustre Depu
tado Menzees Côrtes, para colhêr 
Impressões, tendo s. Exa. conclui-

. do que haverá unanimidade na 
aprovação da medida. · 

Asseguro, no entanto, que há evi
dente equívoco na afirmação. Di· 
go-o bl'seado não apenas em mi
nha posição contrária aos objetl· 
vos daquela emenda, como também 
no conhecimento que tenho da opi
nião de ilustres colegas, que a ela 
se oporão, quando submetida ao Se
nado. 

Feitas estas ligeiras considerar 
ções, permito-me sustentar que não 
vejo motivo para tumultuar-se o · 
processo de instalação do Estado 
da !Guanabara, com o oferecimen
to de emenda constitucional. Para 
Inlm, já o declarei em· outras fel
tas, o parágrafo 4,o do art. 4.o do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, é taxativo e claro ao 
determinar passe a consttltuir o 
atual Distrito Federal o Estado da 
Guanabara. Fica apenas depen
dendo de instalação. 

Valho-me, por outro lado. dos 
argumentos expendldos pelo Ilustre 
estudlosD· do nossD Direito Consti
tucional, Senador Att.fllo Vivacqua. 
quando diz ter dúvidas acêrca. da. 
posslbllldade d·e alteração do Ato 
das. Disposições Transitórias, exa
ta.mente no parágrafo 4,0 do art. 4.0 • 

Na abalizada opinião de · a. Exa., 
trata-se de atitude declsórla dos 
Constituintes de 1946. insuscetivel 
de modificação no momento. 

Alterando-o, criaríamos nova mo- · 
. da.lldade de reforma da COillBtitui
ção da República. 

A matéria está perfeitamente re
gulada no art. 21'1 da carta Magna, 
e, já agora, pretende-se - ·dig!llmos 
- reforma parcial · ou parcelada 
com a fixação de novas normas 
constitucionais, sujeitas no entan
to, a.o beneplácito do plebiscito. 

A COIIlStltuição em vigor é, evi
dentemente, reformista, mas esta
belece as bases da reforma, e não 
podemos, no momento, votar dispo
sitivo que a subordine ao pronun
ciamento popular. 

Reza a emenda em deba.te na câ
mara dos Deputados, no art. 1.0 : 

"O art. 4.0 do Ato das Dis
posições Constitucionais Tran
sitórias, com nova redação do 
seu a tua.! parágrafo · 4.0 , flca 
acrescido do seguinte : § 5,0 -
Na data da eleição do Presiden
te e dD Vlce-Presidente da Repú
blica para o próximo periodo 
governamental, os eleitores do 
Estado do Rio de Janeiro e os 
do Estado da. Guanabara resol
verão em plebiscito, se desejam 
a fusão dos respectivos territó
rios, para constituírem um úni
co Estado, que se chamará "Es
tado da Guanabara", elegendo
se rnaquela. mesma data o Go
vernador e os Deputados Cons
tituintes do Estado da Guana
bara". 

No parágrafo 4.o, porém, lê-se o 
seguinte: 

"Efetuada a transferência, o 
. atUJal Distrito F·ederal passará 
a constituir o Estado da Gua
nabara., podendo vir a formar 
com o Estado do Rio de Janei
ro, outro Estado, mediante ple
biscito regulado nos parágrafos 
seguintes". 

Cabe aqui uma ressalva. 11: que o 
dispositivo me parece redunda.nte, 
de vez que se limita a repetir o es
tabelecido na Constituição. Decla
ra, Inicialmente, que "Efetuada a 
transferência, o atual Distrito Fe
dera.! passará a constituir o. Esta
do da Guanabara", e mais adiante : 
"podendo vir a formar, com o Es
tado do Rio de Janeiro, outro Es 
tado etc." 

Nem outra coisa, rea.lmente, esti
pula o art. 2.0 da Constituição, que 
estabelece a maneira por que se po
dem fundir, subdividir ou anexar 
os Estados federados. 

Os dispositivos iniciais da emen
da são portanto, redundantes. A 
meu 'ver, Sr- Presidente, 1110 momen
to, teriamos tão só que regular a 
instalação c o funcionamento do 



-24-

Estado da Guanabara, deixando o 
art. 2.0 da. Constituição vigente pa· 
ra aplicação a postertori, submeti· 
da, então sim, ao pronunclamen.to 
das Assembléias· Legislativas das 
duas unidades federa.das, da consul· 
ta plebisc!tária às populações inte· 
ressadas, à qual se 5eiiJUlrla o bene
plácito do Congresso Nacional. 

O Sr. Afonso Arinos - Permite 
v. Exa. um aparte ? 

O SR. PAULO :FERNANDES -
com satlsfa.çáo. 

· o Sr. Afonso Artnos - Estou 
acompanban·do o discurso de Vos· 
sa Excelência com a atenção· que 
me merecem, sempre, suas interven· · 
ções neste Plenário. PermitO'me 
apenas, data venia de v. Exa., di· 
vergir da. qualificação que emprcs· 
ta à redação da emenda submetida 
à apreciação da Câmara dos Depu· 
tados, quando a acoima de redun 
dante. Seria redundante se os dis~ 
.positivos propostos Clorrespon<des~ 
sem exatamente aos existentes, 
mas V. Exa. mesmo reconhece 
que existe modificação do texto 
oferecido ao exame da outra ca. 
sa do Congresso. Assim, seria, 
no máximo, parcialmente redun
da·nte no p0111to em que mantém a 
primeira parte do artigo, da trans
formação do Distrito Federal, em 
Estaiio da Guanabara. Darei, no en
tanto, a. v. Exa. a razão, que não 
é, evidentemente, infalivel, mas que 
justifica a preferência do texto ado· 
tado. S•e s·eguíssemos os trâmites, 
os processos e as etapas consigna
dos no art. 2.0 do texto permanente 
da const!tu1cão, tería.mos que espe. 
rar, primeirõ, a Instituição do Es
tado da Guanabara, em Virtude . da 
aplicação automática do dispositi
vo· constitucional do a.rtigo das Dis· 
posições Transitórias: segundo, a 
organização constitucional dêsse 
Estado mediante a eleição de cons
tituinte, que lhe traçasse os linea
mentos jurídicos fundamentais e, 
terceiro, a. existência de Assembléia 
Legislativa~ capaz de desempenhar
se da missao consignada no art. 2.o 

da Carta Magna. Foi para. evitar 
essa sucessão de providências, que 
seguramente se -escalonarão no pra
zo de anos, que a emenda instituiu 
processo mais sucinto, que não con
traria o espírito federativo da Cons
tituição e só será a dotado se v. 
Exa. vota.r a favor, no Estado do 
Rio de Janeiro, e eu a favor, no 
Distrito Federal. 

O SR· PAULO FERNANDES -
Agradeço a contribudção de Vossa. 
Excelência que vem, com · o brilho 
costumeiro, ilustrar meu discurso. 

o Sr. Afonso Arinos - Obrigado 
a Vossa Excelência. 

O SR. PAULO FERNANDES -
A redundância a que me refiro é 
tão somente porque o art. 1.0 da 
emenda declara que fica. criado o 
Estado da Guanabara e, logo a se· 
.guir, que poderá vir a formar, com 
o Estado do Rio de Janeiro, uma 
única, unidade federada. .Ali, o art!· 
go é redundante. Nos mais dispoSi· 
ti vos - t·econheço - há ·inovações 
contra as quais, aliás, me insurjo. 

Quanto à segunda parte da 1nter. 
vengão com que V. Exa. me honrou, 
parece-me não haveria. inconveni
ente em adotar-s·e o remédio cons· · 
t!tucional preVisto no art. 2.o da 
Constituição, de vez quf!, embora 
na emenda em debate na Câmara 
dos Deputados o plebiscito esteja. 
previsto para 31 d·e outubro, a fu. 
são só ocorreria em 1963. 

Pergunto eu : . qual a conveniên
cia de mutilarmos - talvez o vocá
bulo seja exagerado - a Constitui
ção, iiispositivos até então a.dota
dos, para anteciparmos um. ·Plebis· 
cito, quando a fusão ou não dos 
dois Estados, só .. se. ,materializaria 
em 1963? . ;.·: ::•-- · · 

Dai incllnar-~ile~. para. o a dotado 
nos mais dispbs~~vos da ~Emenda 
Constitucional .em!debate na Câma· 
ra dos Deputados com exclusão da 
realização do P.leJ:Iiscito, na. mesma 
época do pleito:'presidencial que se 
aproxima. Entendo melhor deixar. 
se para período posterior, antes de 
1963, a manifestação das Assem· 
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bléias Legisla.tivas do futuro Esta. 
do da -Guanabara e do meu Esta
do, e, logo a seguir, o plebiscito 

· das populações interessadas e a ho· 
mologação pelo Congresso Naclona.I. 
Esta a . minha discrepância. Não 
coneordo com os têrmos da Emen
da Constitucional, e meu pronun
ciamento, neste Instante, vale como 
advertência à Comissão Especial -
que, segundo estou lnforma.do, se 
reúne, na tarde de hoje, na Câma
ra dos Senhores Deputados _; para 
que saiba que o Senado da Repú
blica não a aprova1·â por unanimi
dade. A titulo de subsidio, lerei, 
para conhecimento do Senado, o se· 
gulnte texto : 

"Art. 1-0 Na data da eleição 
do Presidente e do Vlce-Presi· 
dente da República para o pró· 
ximo periodo governamental 
serão também eleitos o Gover
nador e os Deputados con.stl· 
tulntes do Estado da Gua.na· 
bar a. 

Art. 2.0. Para as eleições es· 
tadu,ais referidas no art. 1.o 
prevalecerão as lnelegibUldades 
previstas na. Constituição Fede· 
ral, Inclusive para as pessoas 
compreendidas no art. 139, ns. 
II, III, IV e V e no parágrafo 
7.0 , n.0 I, III e IV do art. 11 
do Ato das Disposições Constl· 
tuc!onals Transitórias. 

Art. a.o Ca.berá ao atual 
/Ilrlbunal Rleglonal Eleitoral do 
Distrito F·ederllll apurar a.s elei
ções do Governador e dos Depu. 
tados Constituintes do Estado 
da Guanabara, expedindo di· 
plomas a·os eleitos. 

Art. 4.0 A Assembléia C()ns· 
tltu!nte do Estado da Guana· 
bara, que se comporá de 21 
membros, terá o prazo de 120 
dias, a contar da sua Instala· 
ção, pa.ra elaborar e promuJgar 
a Constituição do Estado. 

§ 1. o Diplomados os Depu
tados, a Assembléia Constltutn
te reunir-se-â em local prévia
mente designado no 7,o dia a 
contar da data da. dlplomação, 

medla·nte convocação do Tribu
nal Regional Eleitoral que, pre
sidindo a reunião, os empossa. 
rã e promov·erá a eleição e pos
se da iMesa, constituída por 
um Presidente, um Vlce-Pr.esi
dente e quatro Secretários, até 
que a respeito disponha o B,e. 
glmento Interno. 

§ 2.o Empossada a Mesa, Jl(!· 
ranote a Assembléia Constituin
te tomará compromisso e será 
empossado o Governador eleito . 

§ a. o A •Câmara de Vereado· 
res exercerá, no prazo previsto 
na Emenda Constltuclona.l n.o 
2, de 3 de julho de 1956, as fun. 
c;ões que lhe são atr!buidas pela 
Lei n.0 217, de 15 de janeiro 
de 1948, e mais as que lhe fo. 
rem acrescidas pela Assembléia 
Constit-uinte do Estado da Gua
nabara, em Resolução que po. 
d~rá baixar. 

§ 4,o Promulgada a Consti
tuição, os membros da Const!. 
tu!nte passarão a fazer parte 
da Câmara d·e Vereadores, com 
a designação de A:;semblél:l. Le· 
glslativa, completando esta o 
ma-ndato d~ 4 anos determina
do pela Emenda Constitucional 
n.o 2, de 3 de julho de 1·956. 

Art .. 5.0 Enquanto não se 
completar a Instalação, com a 
posse do Governador e dos 
Deputados à Assembléia Cons
tituinte, seu Poder Executivo 
será exercido por um Governa. 
dor provisório, eleito pelo Sena· 
do Federal. 

§ 1.o A eleição processar-se
á mediante voto secreto, em 
sessão a ela exclusivamente de· 
.dlcada e convocada com 8 dias 
de antecedência pelo menos. 

§ 2.0 Não começará a elei
ção sem a presença da. mala
ria dos membros do Senado, 
mas a sessão não deixará de 
ser aberta nem será suspensa 
pela falta de "quorum" legal. 
Verificado o ·~quorum", proce. 
de·r:se-á à vota.ção com os su· 
fráglos pelo menos daquela 
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inalorla, terminando em segui
da o processo eleitoral. 

§a. o Se no primeiro escr·uti
nio nenhum dos candidatos ob· 
tiver maioria absoluta, nem 
houver empate, realiza.r-se-á 
tantos escrutinlos quantos fo
rem necessários para um ou ou
tro resultado. 

§ 4.0 Finda a eleição a Mesa 
apurará os votos e proclamará 
imedia<tamente o resultado, 
considerando-se eleito o candi
dato que obtiver maioria abso
luta de sufrágios dos pres·entes 
e em caso de empate, o mais 
velho. . _ 

.Art. s.o Enquanto não pro
mulgada a Constituição Esta' 
dua1, o Governador provisório 
e o Governador eleito do Esta
do da GUanabara terão a fa
culdade de baixar decretos-leis 
em matéria da competência, es
tadual que não esteja nas atri
buições da Câmara de Vereado
res, previsto no parágrafo 3-0 

do art. 4,o 
Art. 7,0 Pl'evlblec·erão, pelo 

· prazo em curso, como repre
sentação do .Estado da Guana
bara os mandatos dos Senado
res e Deputados Federais do 
atual Distrito Federal. 

Art. 8.0 A partir da data da 
transferência da Capital, ficam 
a:tribuidos ao Estado da Gua
nabara e a êle incorporados : 

a) todos os bens, serviços e 
respectivo pessoal, ativo e lna· 
tivo, do atual Distrito Federal; 

b) todos os serviços públi· 
cos de l!l9. tui:eza. locais, exerci
dos pela União no atual Dis· 
trito Federal e por ela não 
aproveitados até a data da 
·transferência da. Capital, in
clusive a Justiça, o Ministério 
Público e a Policia M1lltar e o 
Corpo de Bombeiros do atual 
Distrito Federal, bem como os 
órgãos e serviços do Departa
mento Federal de Segurança. 
Pública encarregados das ativi
dades poUclals no a tual Distri· 

to l!'ederal, com todos os res
pectivos bens e pessoal ativo. 

§ 1.0 O pessoal dos serviços 
ma,ntidos pela União e transfe
ridos ao Estado na. forma dêste 
artigo, continuarão a ser remu· 
nerados pela União, Inclusive o 
que passar à !natividade; mas 
passa,rão a ser remunerados 
pelo nôvo Estado, que os pro
verá na forma da lei, os car
gos iniciais de carreira e os 
acessos dos novos servidores, 
os cargos lsola,dos que se vaga
rem, e os que vierem a ser cria
dos, bem como os acréscimos 
de vencimentos, pr-oventos e 
vantagens estabelecidos pelo 
novo Estado. 

§ 2-0 A aposentadoria dos 
servidores remunerados pela 
União será por esta decretada., 
ficando a seu cargo o pagamen
to dos respectivos proventos, e 
também assegurado, sem restri
ções, o direito dos atuals con
tribuintes do Montepio e de en
tidades federais de previdência. 

§ 3-0 Todos os bens, móveis 
e imóveis, enca<rgos e rendi
mentos, inclusive os de natu
l'eza fiscal, direitos e obriga. 
ções rela ti vos aos serviços man
tidos pelo atual Distrito Fede
ral, bem como aos referidos na 
letra b dêste artigo, passarão 
ao patrlmõnio do nôvo Estado, 
sem indenização, na data da 
transferência da Capita.l. 

§ 4-0 Os serviços transferi· 
dos :na forma do artigo conti
nuarão regidos pela legislação 
vigente, enquanto não modifi
cada pelos ·Podêres competen
tes do nôvo Estado, ao qual In
cumbe sõbre êles legislar, in
clusive sôbre o pessoal trans
ferido, bem como administrá
los, provendo-lhes e movimen
tando-lhes os quadros. 

Art. 9,0 Aplicam-se aos Depu,. 
tados Constituintes referidos 
no art. 1.o os arts. 44, 45, 48 e 
50 da Constituição Federal. 

Art. 10. A eleição do Gover
nador e dos Deputados Constl-
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tuintes será procedida. medlan· 
te instruções baixadas pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral. · 

Mt;. 11. Ficam revogadas a 
Emenda Constitucional n.o 2, 
de 3 de julho de 1956, e as de· 
m&is leis de qualquer natureza, 
na parte em que contrariem as 
disposições ora enunciadas. 

Aí fica, pOrtanto, não prõpria
mente um substitutivo, porque não 
é o caso, mas um trabalho basea.. 
do na emenda em debate na. outra 
Casa do Congresso, excluidos aquê
les pontos com os quais não con
cordo. 

Assim agindo, creio esta.r sendo 
leal para com aquêles que desejam 
a aprovação rápida e sem obstá· 
culos da Emenda Constitucional e, 
do mesmo passo, cumprindo fiel· 
mente os deveres de meu manda~to, 
de vez que, segundo !nformaçoes 
seguras, e já agora com o testemu· 
nho pessoal do Sr. Governador Ro
berto Silveira, a população do Es· 
tado do Rio de Janeiro não con· 
corda com a anexação dos dois ter
ritórios, por considerá-la prejudl· 
cial aos interêsses destas unidades 
federativas. (Mutto bem; mutto 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. 

Tem a pala.vra o nobre Senador 
Caiado de Castro, segundo orador 
Inscrito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
(*) -sr. Presidente, não vou fa· 
zer qualquer reclamação contra a 
desorganização existente nos trablh
lhos de distribuição do Dtárfo do 
Congresso Nactonal, porque co~sl
dero Inútil qualquer reclam~.ao. 
Já tenho feito Inúmeras reclama· 
ções aqui no Senado, a Mesa tem 
tomado providências, porém contl· 
nuamos sem receber o Dtárto do 
Congresso. 

Vim hoje a esta Casa sem conhe· 
cer exatamente a situação real da 
emenda sôbre o Distrito Federal. 

(*) - Nlfo foi rerlialo }Jelo orador. 

Depois de haver lido os jornais da. 
manhã, estava preocupado com a 
situação, sem poder sequer estudar 
com maiores detalhes a emenda, 
quando recebi telegrama. do Secre· 
tário da Comissão Especial, convo
cando-me para uma reunião próxi
ma, em que seria discutida a Emen
da n.o 2 à Constituição. 

Resolvi, então, alinhavar algumas 
palavras sôbre a matéria, para ler 
da tribuna, mas em aqui chegando 
encon·trei o nobre Senador Paulo 
Fernandes, também Inscrito, para 
falar a respeito do mesmo assunto. 
Depois da palavra brilhante de Sua 
Excelência, pa.rece que o meu dis
curso está pi'à.ticamente sem razão 
de ser, porque os meus argumen
tos seriam os mesmos. 

Continuo não compreendendo por 
que êsse açodamento em modificar 
a Constituição do Brasil para o 
caso do Distrito Federal, antes de 
seguir aquêle processo normal mar~ 
cado na Constituição ein vigor. 

Já hoje está sabido que grande 
parte da população do Distrito Fe
deral não quer a fusão. A popula· 
ção do Estado do Rio de Janeiro, 
pelo seu Governador, manifesta-se 
contra a fusão. Por que, então, nós, 
do Congresso Na.cional, cuja mls· 
são, se não estou errado, é homo
logar as decisões das Assembléias 
Estaduais e o plebiscito, vamos mo· 
dlflcar a situação, passando logo ao 
plebiscito ? 

sr. Presidente, seria m&1s inte
ressa;nte que deixássemos correr o 
tempo, para que a Assembléia do 
Estado da Guanabara e a Assem
bléia fluminense se manlfesta.ssem. 
Seria mais prático e mais econõmi· 
co do que entrar diretamente no 
plebiscito, alijando essas duas as· 
sembléias representativas da. opl· 
nião do povo. Mas assim querem. 

Sr. Presidente, eu vinha me ln· 
surgindo contra essa forma de ane· 
xar pura e simplesmente o Distri
to Federal ao Estado do Rio de Jar 
neiro, .como foi apresentado aqui no 
Senado e que sofreu derrota esma· 
gadora, porque apenas um Senador, 
por questão de solldariedaode ao au· 
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tor da emenda qu·e não se achava 
presente, votou favoràvelmente à 
mesma. Quer dizer : houve ape· 
nas um voto a favor. Logo depois, 
quando chegou a ocasião de trans
formar o Distrito F·sderal em Esta
do da Guanabara surgiram as ques
tões quase que condicionando essa 
transformação ao plebiscito. 

É curioso verificar-se que todos 
os partidos do_ Brasil - se não to
dos, pelo menos a maioria dos par
tidos nacionais - se têm manifes· 
tado ].:>2la autonomia do Distrito Fe
d·eral. 

o Pa.rtido Social Democrático -
eu tive ocasião de mandar tirar 
uma certidão - registrou nos seus 
Estatutos, como programa do Par
tido, a autonomia do Distrito Fe· 
deral. Está aqui a certidão (exi
be) pa.ssada Dele Tribunal Regional 
Eleitoral. ll:ste mesmo Partido, Se
nhor Presidente, que registra, em 
seu programa, a autonomia do Dis
trito Federal; ês·te mesmo Partido 
que, ao lamçar a candidatura do 
atual Presidente da República, veio 

· dizer em praça pública que, eleito o 
Sr. Juscelino . Kubitschek, daria a 
a.utonomia ao Distrito Federal, êste 
mesmo Partido é que, pelo Lider 
da Maioria na Câmara, chefia a 
campanha contra o Distrito Fede· 
ral. 

A União Democrática Na.clonal 
tem-se manifestado, invariàvelmen
te, a favor de nossa autonomia. A 
União Democrática Nacional, que te. 
ve naquele grande carioca-pernam
bucano Heitor Beltrão, meu par
ticular a.migo e meu ferrenho ad
versário politico, um grande de
fensor da nossa autonomia; a UDN, 
Sr. Presidcm·te, que teve do então 
ilustre Deputa.do Afonso Arlnos um 
parecer magnifico sôbre a nossa au
tonomia - parecer que quase cons
titui o livro de cabeceira de nós, 
cariocas, autonomistas - essa mes
ma. UDN hoje se partiu. Temos na 
União Democrática Nacional cario
ca grande 1n.úmero favorável à fu
são e grande número contrário à 
fusão. · 

O nobre Senador Afonso .Alrinos, 
cujo nome declino com grande ad. 
miração e respeito, já explicou a di
ferença entre a autonomia de uma 
cidade e a situação de Estado. A 
nós, cariocas, porém, causa estra· 
nheza - quando os nossos sonhos 
se vão realizando, quando faltam 
apenas oitenta dias· para a trans
formação do Distrito Federal em 
Estado, - que quase todos os Par· 
tidos se unam para declarar: que 
seremos Estado, mas primeiro Ire. 
mos ao plebiscito, para saber se nos 
devemos ou não fundir com o Es
tado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Afonso Arinos - Permite 
v. Exa. um aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
com todo o prazer. . 

O Sr. Afonso Arinos - Em pri· 
melro lugar, agradeço, muito desvar 
nec!do, às honrosas expressões com 
que V'. Exa. premiou minha modes· 
ta contribuição ao problema da 
autonomia carioca. Com a ha.bitual 
correção, v. Exa. salientou que eu, 
anteriormente, havia demonstrado 
a diferença que existe entre a si
tuação então foca.lizada da autono· 
mia municipal da cidade, e o pro· 
blema atual, atinente à sua tram.s
formação em Estado.membro da 
união Federal. Ainda. aqui, reite
rando os agradecimentos pela gen
tileza e generosidade de v. Exa., 
não poderia deixar de interceptar 
suas brilhantes palavra.s com estas 
considerações : não atino muito 
bem com as razões, de natureza 
possivelmente política, que terão le
vado v. Exa. e o nobre Senador 
Paulo Fi!rna.ndes a se manifesta
rem, na sessão de hoje, da forma 
por que o estão fazendo. Isto por
que, Sr. Senador, não se pode acei
tar a· questão nos têrmos em que 
V· Exa. e o nobr·e Senador Paulo 
Fernandes a colocaram. Tenho pa. 
ra mim que a autonomia do D!strl· 
to Federal, já transformado em Es· 
tado da Guanabara., não sofrerá ne· 
nhuma restrição a 21 de abrH, visto 
que a constituição em Estado é au-
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tomá tica e decorre do texto cons
titucional. o· que se pede é a aber
tura. de uma oportunidade para con
sulta popula1· sôbre o Estatuto fu
turo, que regerá, juridicamente, as 
duas Unidades, separadas ou fun. 
didas. É a razão porque eu, como 
Integrante de um Partido democrá
tico, membro de uma. Bancada elei
ta pelo sulfráglo popular, me per
mito estranhar a resistência de Vos
sas Excelências, dois representan. 
tes, Igualmente democráticos, ex
pressões d·e Partidos com grandes 
serviços prestados à Democracia. 
Não compreendo o empenho em evi
tar se consulte as massas cuja de
liberação final, sôbre elas mesmas 
recairá. Sejam quais forem as con
seqüências, os acertos ou divergên. 
cias, vão também pesar ,sõbre o 
povo. Não compreendo, assim, por 
que se quer negar às populações 
do Distrito Federal e do Estado 
do Rio de Janeiro o direito de 
intervir na questão e de se mani
festar sôbre o Estatuto que prefe
rem. Quando v. Exa. diz aue os 
fluminens·es são contrários à· fusão, 
pela palavra do seu Governador, 
tenho reserva, porque o Governa.
dor de Estado, num sistema de mul
tiplicidade de partidos, representa 
apenas o próprio Partido, e não o 
povo, que se pode manifestar de 
ou.tra forma. Não entendo, portan
to, a resistência. ao plebiscito, por 
parte de 'dois r~presentantes dlo 
povo. 

O Sr. Paulo Fernandes - Permi
te-me o nobre orador que eu con
traparteie o Ilustre Senador Afon
so Arinos, para justificar minha po
sição?- ('Assentimento do orador) 
·- Parece que s. Exa.. labora em 
pequeno equívoco. Ninguém preten
de evitar a campanha plebiscitá.rla. 
Aludi, aliás, em meu discurso, ao 
art. 2.o da Constituição da Rep·ú
blica, no qual se prevê a consulta. 
ao povo. Discordo apenas de que 
ela se realize com a precipitação 
pretendida. O que desejo, prelimi
narmente, é que seja instalado o Es
ta.do da Guanabara, porque parto 

do pr~ssuposto de que está real
menta criado e apenas não insta
lado. A mim me parece, portanto, 
que haveria infringêncla do dispo
sitivo constitucional, se antecipás
semos a consulta, sem a. aplicação 
do art. 2.0 da. Carta Magna. É pre
ciso fique bem claro que não dis 
cuto a necessidade de consulta. ao 
povo di) meu Estado, através do ple
biscito. ·Com o que não concordo, 
e pretendo combatê-la, obstruindo 
m-esmo os debates em tômo da 
emenda, no Senado, é com a ante
clpa.ção, que virá tumultuar tnclu· 
sive o processo de instaJação do Es
tado da Ou.anabara. Esta a minha 
posição. No que tange ao pronun
ciamento do Governador Roberto 
Silveira., vale declarar que s. Exa. 
não pertence ao meu Partido; con
sidero-me, mesmo, seu adveisárlo 
político. Quanto à sua opinião pes
soal, poucl) me importa o que Sua 
Excelência diz ou faz. Referi-me, 
apenas, a uma. consulta que o Dou
tor Roberto Silveira teria feito a 
várias entidades de classe e a per
sO'lla.Jidades fluminenses, e da qual 
falou em entrevista. concedida re
C·entemente a jornais do Distrito Fe
deral. Esta a ressalva c o esclare
cimento a resprito da minha ati
tude. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Muito agradeço o a.parte do nobre 
Senador Afonso Arinos. Peco a Sua 
Excelência me dispense d·e · respon
d~r-lhe porque o nobre Senador 
Pa11lo Fernandes acaba de fazê-lo 
por mim, dando, até, a. impressão 
de que estávamos combinados. En
t.r·etanto; não trocamos idéias. 
Ocupamos ambos a tribuna impeli
dos pelo mesmo ideal, mas por mo
tivo!'; diversos, s. Exa. inspirado em 
declaração do Governador Rober
to Sdlveira; eu, porque não tendo 
recebido em tempo o Diário do Con
gresso e lido apenas os comentá
rios do "Correio da Manhã", e do 
"Diário de Noticias" de hoje sôbre 
a mudanç!l de opinião, quis tam
bém trazer ao Senado; embora com 
palavras modcsta.s, mipha estra-
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11beza ante a atitude de vários Pal'· 
tidos, que assumiram compromissos 
de público, com o povo do Distrito 
Federal e, no momento em que a 
autonomia nos é concedida, a. con· 
dicionam ao plebiscito. Também 
sou partidário do plebiscito, e não 
{los que se arreceiam do seu resul
tado. Tenho mesmo, a impressão 
-pelo que ouço dos cariocas e dos 
fluminenses, nos meus contatos 
com essas popula.ções - de que 
contamos com grandes probablllda
des de êxito. · O que não compreen
do, porém, e o nobre Senador Paulo 
Fer:nandes também não aceita é 
essa mudança de opinião. Queria 
que a. transformação se processas
se normalmente, que se processasse 
como a Constituição estabeleceu. 
Não há razão para, agora - no 
momento em que vamos ter a au
tonomia, quando, daqui ar oitenta 
dias, o Distrito Federal se trans
formará em Estado, passarmos lme· 
diatamente à consulta ao povo. 
Aliaremos, qua,se, êsse problema ao 
da campanha presidencial. Preci
samos resolver isso de cabeça fria. 
Sabemos, mesmo, que há no Dis
trito Federal, .trezentos e cinqüen
ta mU eleitores que residem no Es· 
tado do Rio, e que são fiumlnen. 
s·es. 

Meu objetive>, hoje, não é discutir 
êsse problema. Somos farvoráve:l.s 
ao plebiscito, mas desejamos que 
êle se processe com C!lilma, com se
renidade, depois de estabelecide> o 
Estad() da Guanabara. 

O Sr. Paulo Fernanlles - V. Exa. 
me concede novo aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Com muito prazer! 

o Sr. Paulo Fernanlles - Apenas 
para esclarecer mais um pouco a 
matéria. Verifique V. Exa. que na 
emenda em debate na Câmara dos 
Senhores Deputados, acrescenta-se 
ao art. 4.0, do Ato das Disposições 
Constitucionais Trlhllsitórias, mais 
cblco parágrafos, indo até o nono. 

o § s.o decla1·a o seguinte : 
"Se em ambos os Estados o re· 

sultado do plebiscito tõr favo
rável à fusão, esta se efetiva
rá em 31 de janeiro de 1963, 
conservando cada Estado, até 
essa data, sua autonomia." 

Repiso a argumentação que usei 
no meu discurso : há um prazo 
ba,stante extenso :para que se re!lili· 
zem as consultas, sem o tumulto 
natural que se originaria de plebis· 
cltos simultâneos em duas unidades 
federadas. Até 31 de janeiro· de 
1963, seriam êles realizados, tanto 
no Estardo do Rio, quanto no da 
Guanabara. Vou mais além. O pa
rágrafo 7.0 proposto diz o seguinte : 

"0 man·dato do primeiro Go· 
vernador eleito do Estado da 
Guanabarra terá prazo de dura
ção não inferior ao periodo nor
mal fixado na Constituição Es· 
tadual, ressalvada a hipótese do 
parrágrafo 6.0 em que o man· 
dato terminará a 31 de janeiro 
de 1963". 

Há outro aspecto : os Partidos, 
interessados na eleição ele determi· 
nado candidato a Governador do 
Estado da Guarnabara seriam os pri
meiros a pugnar pela não aprova
ção do plebiscito, na esperança de 
que a Constituinte estendesse êsse 
prazo além de 31 de janeiro de 
1963. Teriamos d11111s motivações pa.. 
ra infiuir no pleito plebiscitário 
que, evidentemente, nada teria a 
ver com o caso, a não ser quanto à 
parte politica decorrente da fusão 
dos dois territórios. Como já acen
tuei, tais plebiscitos viriam apenas 
tumultuar a decisão, quando a pró
pria emenda em debate prevê só 
se dará a fusão em 31 de janeiro 
de 1963. Haveria, assim, bastante 
tempo para a realização dos plebis· 
cltos, depois de instalado o Estado 
da Guanabara, jâ criado - torno 
a frisar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Muito agradecido a v. Exa., com 
quem estou de pleno acôrdo. 
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Sr. Presidente, os dois apartes a 
mim ofe1·ecidos desviarlbm o rumo 
do meu discurso, pois não desejava 
hoje tratar dêsses aspectos do pro. 
blema. · 

Só posso dizer que estou de ple
no acõrdo com o Senador Paulo Fer
:nandes, pois também não vejo ra. 
zão para que no momento se pro
cure flbZer êsse plebiscito, quando 
nós, que somos contra a fusão, 
confusão, união, reunião, anexação 
ou qualquer coisa, nós que somos 
cariocas e desejamos continuar ca. 
riocas. no Estado da Guana.bara, 
vemos na emenda argumento mui
to bom para nós. Faz-me lembrar 
- se não me falha a memória -
a. opinião expendlda pelo Deputado 
Adauto Lúcio Cardoso, em uma das 
reuniões preJimlnares para discutir 
o assunto. Hábil advogado, politi
co de excepcional cultura e intell
gêncla argumentou ser o que se dis
cutia uma. arma favorável a nós, 
(!ue somos contra a fusão. 

O Sr. Paulo Fernandes - Diz VOS· 
sa Excelência multo bem porque 
o Deputado Menezes Côrtes, autor 
ou Inspirador da atual emenda em 
discussão, é contrãrlo à. anexEbÇão. 

O S!R. CAIADO DE CASTRO -
Reconheço no Deputado Menezes 
Côrtes grande lnterêsse no sentido 
de bem resolver o problema. Acre
dito que 8. Exa. não t-ivesse êsse 
objetlvo, mas o fato é que a emen
da do modo que está redigida favo. 
rece aos que são contrários à. fu
são. porque dificulta o raclocinlo, 
a discussão da.queles que lhe são 
favoráveis, e faclllta aos cariocas e 
fluminenses que são contrários. 

Peço desculpas por não entrar no 
assunto. É que o nobre Senador 
Paulo Fernandes já disse quase 
tudo quanto eu pretendia. dizer, e, 
por isso mesmo, guardei o discurso 
escrito que trouxera, e resolvi en
trar por êsse .caminho. 

Vi a situação . do Partido Social 
Democrático, da União Democráti
ca Nacional e do Partido Social Pro
gressista.. Dêste último, liderado 
pelo Sr. Adhemar de Barros, jamais 

uma voz se manifestou contra a. au
tonomia do Distrito Federal : em 
tôdas as campanh!bs tem primado 
em declarar .e repetir, em !ilsistir 
que é pela autonomia dos cariocas. 
Citemos, como exemplo, como sem
pre, a figura interessantisslma do 
ex-Sena.dor Mozart Lago, que todos 
respeitamos. 

Vem, depois, o meu Partido, Par
tido Trabalhista BrasUeiro. Pela 
Seção Regional do Distrito Federal, 
está cansado de proclamar, no Rá
dio, na Imprensa. e nas tribunas do 
Senado, da Câmara dos Deputados 
e da Câmara Legislativa do Distri
to Federal, que é, positivamente, 
contra tôda e quaJquer idéia de fu. 
são. Várias vêzes recorreu ao Vlce
Presidente da República, Sr. João 
Goulart, para que' interviesse, com 
sua autoridade de presidente nacio
nal .do Partido, junto a. nossos com
panheiros dos Estados da Federa
ção, para que o Partido Trabalhista 
BrasUeiro, os companheiros pete
bistas não se leva.ntem contra nós, 
cariocas, numa luta que êles nada 
têm que ver. 

Sr. Presidente, Senhores Senado· 
r·es, o que nós, habitantes desta ci
dade reclamamos é que os assuntos 
Internos do Distrito Feder!bl e do 
Estado do Rio de Janeiro sejam re
solvidos pelos cariocas e pelos flu· 
minenses. Como receberiam os 
montanheses emenda constitucio
nal que mandasse imediatamente 
submeter o território litigioso en· 
tre Minas e Espirito Santo, a. ple· 
biscito, para decidir a qual dos dois 
Estados .devesse ser entregue ? -
Minas Gerais não o permlt.lria. A 
altivez dos politicos mineiros não 
aceitaria, de forma a.Iguma, que, 
em assunto interno, os Irmãos de 
outros Estados interfel'issem com o 
pêso _;do seu voto, para decidir a sl
tuaçao. 

Repito, Sr. Presidente.: o que 
queremos, o qu.e pedimos aos con· 
gresslstas é que deixem a nós a so
lução do caso. ::S:le é particular, ln· 
'terno, diz respeito somente aos flu· 
minenses e cariocas, e, portanto, só 
os cariocas e fluminenses devem· dl· 
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zer da oportunidade do plebiscito, 
se deve ou não ser realizado. 

Sr. Presidente, não nos sentire
mos desonrados se viermos a per
tencer ao Estado do Rio de Janei
ro. Não receberemos, entretanto, 
com satisfação, porque depois de 
sermos capital da República duran
te tantos e tantos anos, não dese
jamos agora:, passar a simples Mu
nicípio de um Estado; mas se o 
povo assim decidir, nós o aceitare
mos, quando forem aplicados os 
princípios constitucionais, aquêles 
princípios que nort,eiam os proces
sos que devemos registrar até se 
chega,r à fusão ou outra solução. 

'Era, Sr. Presidente, o que preten
dia dizer ao Senado, . traduzindo o 
pensamento dos maiores Partidos. 
São todos quase unânimes pela au
tonomia. Depois d·c mostrar que o 
meu Partido, o Partido ·Tra.balhis
ta B·rasHeiro já se manifestou, de
pois de ·dizer que vários elementos 

· da União Democrática Nacional 
também estão .conosco, todos acham 
que precisamos até fazer uma. fren
te única para enfrentar o que apa
rece. 

Queria, apenas, Sr. Presidente, já 
que o meu discurso escrito não pôde 
ser lido, de vez que o orador que 
me precedeu abordou o mesmo as
sunto c qua:se todos os pontos qu~! 
pretendia focalizar, pedir um pou
C'o de calma e que, sobretudo o 
Senado da República, fôsse cuidado
so, não procurasse Iança.r a desar
monia entre Estados da Federação, 
porque nós não podemos aceitar, e 
assim também os fluminenses, que 
Deputado~ e Senll;dores, do Norte e 
do Sul, que nada têm que ver com 
o problema, venha.m, no Senado e 
na Câmara dos Deputados, decidir 
sôbre a nossa situação. Da mesma 
forma que hoje se pode fazer isso, 
amanhã se pode provocar o des
membramento. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDEN1TE- Conti~ua 
a hora do Expediente, 

Tem a pala vr111 o nobre Senado!' 
Afonso Arinos, terceiro orador ins
crito. 

O SR. AFONSO ARINOS -
( "'l - Sr. Presidente, ficarei pou
co tempo na tribuna; apenas para. 
situar a posição do meu Partido, a 
União Democrática Nacional em 
relação à fusão do Estado do Rio 
com o Distrito Federa,!, nos têrmos 
dos discursos dos eminentes Sena
dores Paulo Fernandes e Caiado de 
castro. 

Gostaria de consignar, em primei
ro lugar, situação que me parece 
um tanto anômala.. Os meus dois 
ilustres companheiros esmeraram
se em afirmar, principalmente nas 
últimas fases de suas intervenções, 
qu-e a emenda a.presentada na Câ· 
mara dos Deputados tenderia, ne· 
cessàriamente, a transformar-se em 
instrumento contrário à fusão, e 
Io2;o a seguir, exprimem a seguran
ça de uma posição a.ntlfusionista. 

Não compreendo muito bem como 
a emenda, concordando com seus 
pontos de vista. possa ser combati
da por Suas Excelências. Se são 
contra a fusão e a emenda é ins· 
trumento C'ontrárlo à fusão, devem 
s. Exas. votar a favor da emenda. 
Essa, .peJo menos, a conclusão a que 
nos leva a prática e a lógica. A po
lítica, entretanto, tem posições 
que obedecem a lógica mais pr{)o 
funda, ou ma.is absurda; e não es· 
tou longe de reconhecer a val!da· 
de dessas posições. 

O Sr. Catado de Castro - Permi
te V. Exa. um aparte? 

O SR. AFONSO ARIN'OS -
Com muito prazer. 

O Sr. Caiado de Castro- Declaro 
o. v. Exa. que nós,:, os que somos 
contra .. a fusão, v-emos nessa emen
da os elementos que nos facUltam 
a, na ocasião oportuna, Jrmos à 
praça pública defender nosso pon· 
to de vista, entre êles, o plebiscito. 
Do modo romo está, decl!bra-se, de 

( •) - Não foi revisto pelo orador. 
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saída, que sequer temos nome. O tamente quanto a êsses a.spectos 
Distrito Federal desaparecerá. ·Te- que desejo manifestar-me, delxan
mos que Ir para o Estado do Rio de do os outros ·para os discutir, 
Janeiro. Está declarado na emen· pormenorizadamente no momento 
da; de onde se conclui que não é oportuno, quando em discussão a 
pioprlamente uma fusão, mas ane· emenda, se é que será aprovada na 
·xação. Câmara dos Deputados. 

O primeiro as.pecto diz respeito, 
O SR. AlFONSO ARINOS . - segundo o nobre Senador Paulo Fer

Multo obrigado a Vossa Excelência. nandes, à necessidade do. atendi· 

O S ... Paulo Fernandes _ Permi· mento ao processo constante do teX· 
• · to permanente da. Constituição, pa-

te V. Exa .. um esclarecimento ? ra. a realização do plebiscito.· 
o SR. AFONSO ARINOS - Desejo justificar o ponto de vista 

Pois não. do meu Partido, com referência a 
essa parte. Em .primeiro lugar, di· 

o Sr. Paulo Fernandes ·- Desejo ria que o problema da fusão está 
. apenas acentuar que minha opinião colocado no campo das preocupa· 

não é, precisamente, a que v. Exa. ções, conseqüentemente no terreno 
entendeu. Não considero contenha das dellberações. 
a emenda, óbices à aprovação ou Pouco nos Importa sermos tndi
não da fusão do Estado do Rio com vldualmente a favor ou contra a 
o Distrito Federal. Ressaltei, sim- fusão. O problema existe, e a. nós 
plesmente, que o autor da emenda., pareceu que a melhor maneira de 
ilustre Deputado Menezes Côrtes, solucioná-lo será por intermédio da 
era contrário à medida, certamen- consu:lta popular. E por que ? 
te por estar S. Exa. convencido de Aqui é que, a meu ver, surge aquê
que nem sempre transparece do ra- le outro aspecto da lógica politica 
ceio qUJe o plebiscito, realizado em que o plebiscito será negativo. Re· 
prazo escasso, sem melhor esclare- clocinlo da lógica formal. É que es
cimento da opinião pública. - não tamos convencidos de que a espera 
obstante a consulta do Governador das etapas regulares constante11 do 
rlo meu Estado haver sido contrá· texto constitucional vai fazer oom 
rll) à fusão - venha a efetivar a que a. organização do Estadl} da 
fusão. dentro do encaminhamento Guanabara se dilate por largo pra
previsto pela emenda. Já no outro zo, permitindo ao Govêrno da Re
partlcular, fac;o questão de deixar públlca ter na chefia do Executivo 
bem esclarecido que não .considero um delegado da sua confiança prl
absolutamente a emenda, do modo vatlva, até que se Integre dentro 
porque redigida, como dando plena dos prazos existentes e previstos, to
autonomia ao Distrito Federal. Se- dos os requisitos necessários à or
ria em outros moldes que não aquê- ganização definitiva, Inclusive o pie
I~ restrito ao território ~~Jtual. Peço biscito e a aprovação. Teriamos 
licença ao nobre Senador Calado de chegar a. um acôrdo para evl· 
de Castro, mas não comungo com tarmos ctue essa nova unidade fe
a opinião de S. Exa., nesse parti- derada ficasse entregue ao go"êino 
cular. :S:sses os esclarecimentos que dlscrlclonárlo de um delegado do 
queria prestar, de vez que V. Exa. Poder central. · 
me citou nominalmente. :1!: essa desconfiança, essa certeza 

o SR. AFONSO ARINOS _ - que pa.ra nós é mais que descon
Muito obrigado ao nobre Senador fiança, é certeza - que nos im· 
Paulo Fernandes. · . peliu à redação de fórmulas que 

nós mesmos reconhecemos exce.p
sr. Presidente, nos discursos aqui · · clonais, mas que nos parecem me· 

proferidos, podem ou devem ser· sa- nos prejUJdlcla.ls aos lnterêsses do 
!lentados dois aspectos; c é jus. povo desta comunidade do que a 
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entrega do seu govêrno a autorida
des discricionárias. 

O Sr. Oaiacio de Castro - Perml· 
te V. Exa. um aparte ? 

O SR. AFONSO ARINOS -
Com muito prazer. 

O Sr. Caiado de Castro - Nas 
reuniões preliminares de Depu. 
tados e Senadores êste argumento 
de v. Exa. foi levantado. J!: real· 
mente argumento Importante; mas 
nós, cariocas, que vivemos mais de 
cem anos sob o regime da. lnterven· 
ção, preferimos o risco de mais 
seis ou oito meses de Intervenção 
a um estado permanente. Poderia· 
mos, nobre Senador, .como tive oca
sião de dizer naquela reunião a.os 
companheiros fluminenses e cario
cas, encontrar uma fórmula para 
dar ao Estado da Guana,bara um 
Governador, uma fórmula Imedia
ta, sem que corrêssemos - agora 
digo eu - o risco de nos subme· 
termos a essa. forma pleblscltárla, 
em véspera de campanha eleitoral. 
Campanha que - v. Exa. conhece 
melhor do que eu, - será multo 
séria, como tem sido sempre no 
Brasil. Sugeri, na ocasião, que fôsse 
feito ao artigo um acréscimo dis
pondo que nesse espaço de tempo 
o Govêrno seria exercido pelo Pre
sidente do Tribunal de Justiça, Não 
podemos suspeitar do Presidente do 
Tribunal. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Essa a fórmula pela qual me in
cline!. Lamento que o ponto de vis· 
ta de V. Exa. não tenha. sido espo
sado pelos ·representantes da Malcr 
ria. Seria solução preconlz!llda pela 
Oposição. mas foi o Partido Social 
Democrático, pela ma.nifestação do 
seu1 Lider, o nobre Deputado Abe· 
!ardo Jurema, quem trouxe a solu
, ção, que nós aceitamos porque não 
poderíamos recusá-Ia, uma vez que 
desejávamos a composição das fôr
ças numa solução viável. 

Realmente, Sr. Presidente, minha 
Impressão é a de que não será pos· 
~ivel uma solu9ão, porque nenhum 

de nós tem - permito-me dizê-lo 
- a equanlmidllide, a tolerância, o 
espirita de renímcla necessários pa· 
ra aceitar aquêles pontos dos quais 
divergimos. Ou melhor, para. Vos· 
sas Excelências as divergências si· 
tuam-se num plano diferente do 
nosso. Nós consideramos mais lm· 
portante o problema da lnterven· 
ção que certos aspectos legais ou 
formais; consldera,m v. Exas. que 
êsses asp·ectos formais ou legais têm 
r<!lêvo maior do que o problema da 
Intervenção. - Como só resolvere
mos a questão se todos estivermos 
de acôrdo - e está mais que claro 
que não estamos - então chegare· 
mos àquela previsão pessimista que 
foi a. minha desde o Inicio : o Go· 
vêrno Federal vai dispor dêste bur
go podre. Digo burgo podre no sen· 
tido da expressão lnglêsa, que 
não tem nada de ofensivo. A 
terminologia politica lnglêsa de· 
nomlnava burgo podre àquelas 
regiões ou condados onde as elei
ções só eram feita,s por Influência 
dlreta do Poder Executivo. Assim, 
o Distrito Federal vai ser um burgo 
podre, na eleição de 1960, porque 
vai ter todos os instrumentos da 
ação pública entregues a u~ dele· 
gado do Presidente da República, 
interessado em eleger o Oene1·a! ·Te!· 
xeira. Lott. 

Vamos assistir a entrega do cen
tro, do cérebro, enfim, do cume das 
tradições .civlcas do Pais, num ano 
decisivo para a naclona!idllide, à diS· 
crlção do Poder Federa.!, para a rea· 
lização de um pleito que interessa 
a tôda a Nação, sendo êste dos 
maiores e seguramente o mais li· 
vre!''dos colégios eleitorais do Pais. 

Enfrentaremos as criticas, d·eS. 
prezaremos as investidas, inclusive 
de antigos correligionários, feridos 
nos seus interêsses; ·não daremos 
importância às lnéómpreensões; 
levaremos até o fim a:n·õssa campa. 
nha - que de antemão sabemos 
mult-o arriscada, e seguramente per
dida - de fazer com que o Distrito 
Federal tenha o minlmo de auto
nomia necessária à sua missão no 
próximo pleito de 3 de outubro. 
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O Sr. Paulo Fernandes- Permi· 
te v. Exa. _um aparte ? 

O SR. .AiFONSO ARINOS -
. Com multo pra.zer. 

.O Sr. Paulo Fernandes - Apenas 
para esclarecer alguns .pontos. Não 
sei &e v. Exa. atentou bem para as · 
minhas palavra.s finais. Declare! 
que aceitaria . a emenda tal como 

"- está redigida, apenas exclufà:a a 
realiza,ção mediata ·do plebiscito. 
Esta a dúvida que me suscitou a 
emenda em debate na Câmara dos 
Deputados. Tenho razões para tan· 
to, Inclusive a,s que me foram tra
zidas à n1ente pela .palavra autori· 
zada do llustre Líder da União De· 
mocrát!ca Nacional nesta Casa, cm 
discurso que pronunciou. s. Exa. de
clarava qU:e ainda não se havia de
finido sequer como procederia no 
Pais ao plebiscito; que haveria 
uma distinção, realmente, entre 
uma consulta. pleblscitári:l e o su
frágio total. De forma, que colo
qu,ei a situação neste ponto e me 
permito, até mesmo como que a tí
tulo de sugestão à Comissão que 
ora se reúne na ·Câmara dos Depu
tados, apresentar um estudo, apro· 
ve!ta.ndo, pràt!camente, todos os 
dispositivos constantes da emenda 
em debate, com exclusão - como 
afirmei - apenas do plebiscito. 
Lembraria a v. Exa., nobre Senador 
Afonso Arinos, a oportunidade de 
no prólCimo dia 8, quando devemos, 
a. convite da Mesa, compar:eoor ao 
Plenário, combater a Emenda Cons
titucional n.0 2. seria, talvez, a oca
sião de o Senado - e ninguém me· 
I·hor do que V. Exa., cultor emér!to 
do Direito Constitucional - ... 

O SR. AFONSO ARINOS -
Obrigado a Vossa Excelência. 

O Sr. Pa1tlo Fernandes - , .. exa
minar a matéria, a fim de apresen
tal'Jnos emenda com a exclusão, ape
nas, da consu-lta pleblscitária, que 
traz, re~lmente, dúvida no espír!· 
to de alguns Senadores, málCime pe
la c!rcunstã.nc!a de que a emenda, 
em discussão na Câmara dos Depu-

tados, embora realize agora. o ple· 
bisclto, prevê a fusão apenas -
como afirmei - em 31 de janeiro 
de 1963. Teremos, portanto, um ln· 
terrcgno suficiente para essa con
sulta. Mantería-mos, inclusive -
êsse meu ponto de vista - o dispo
sitivo que d•eterm!na. a eleição do 
Governador Provisório pelo Senado 
da República. Multo embora não 
seja esta a opinião do nobre &ena
dor Ca.ia.do de Castro eu a admito 
perfeitamente, como uma concessão 
imediata de autonomia ao Estado 
da Guanabara : a eleição de um 
Governa.dor Provisório. Mas V. Exa., 
nobre Senador, segundo me parece, 
no próximo dia 8, certamente to· 
mará conhecimento da emenda 
apresentada a titulo de sugestlo, 
ou simples articulada. Não procedi 
à leitura, por extenso, da ma.térla, 
mas v. Exa. poderá verificar que 
consta, do m"Cu dlsilurso, o articula· 
do, o qual, pràtlca.m.ente, reflete o 
que está na Emenda Constitucional 
em debate na Câmara dos Depu
t!lidos. Agradeço a v. Exa. a tole
rância do aparte tão longo. 

O SR- AFONSO ARINOS -
Agradeço ao nobre Senador Paulo 
Fernandes seu Importante aparte, 
que sob muitos aspectos esclarece 
a questão e a coloca em têrmos que 
merecem novas consi<lerações. Vou 
resumi-las porque não desejo alon
gar minha presença na tribuna. Dl· 
ria. ao nobre Senador Paulo Fer· 
nandes que sua sugestão não seria 
por mim recusada, como por mim 
não foi repelida nenhuma suges
t.ão que permitisse a organização 
do Distrito Federal, independente
mente de intervenção. 

v. Exa. há.-de se recordar que, em 
discurso recente, salientei que o 
único ponto que me parecia. digno 
de resistência e de permanência na 
atitude decidida dos representantes 
do Distrito Federal, era o que dizia 
respeita à defesa contra a Inter
venção. Se~ru!n do eRSa linha.. até 
hoje não rejeite! qualquer fórmula, 
digna e sensata. Por conseqüência, 
não estou longe de aceitar, digo 
de antemão, a sugestão de v. Eica. 



-36-

Apenas me permito dizer que Vos· 
sa Excelência precisa.r!a, para eu 
trazer o apoio da Bancada da Opo· 
sição do Senado à sua sugestão -
e eu t-enho razões para acreditar 
que êsse apoio poderia ser empenha· 
do pela minha palavra - que Vos
sa Excelência tivesse o apoio da. sua 
Bancada na Câmara dos Deputados. 
O de que se trata é fazer com que 
as sugestões tenham a. concordân
cia das correntes poderosas. Atual
mente há provas evidentes na Maio
ria, mais do que na Minoria, de ci
sões internas que tomam inviáveis 
quaisquer combinações! v. Exa., 
por exemplo, nobre Senador Caiado 
de Castro, d~ que há resistência 
dentro de seu Partido; mas tenho 
informação de que o nobre Depu
tado Sérgio Magalhães falou por 
êle, aceitando as sugestões venti· 
la-das na emenda. V. Exa., fala 
aqui, com a autoridade da sua atua
ção, com o prestigio do seu nome, 
com o pêso de sua trajetória polí
tica ... 

O Sr. Caiado ele Castro - Obri· 
gado a Vossa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS -
. . . fala, impondo graves reservas 
ao seu Pllrtido, embora saibamos 
que o Líder da agremiação de Vos
sa. Exeelência deu apoio à emen
da na Câmara dos Deputados. Nós, 
da Oposição, ficamos, de fato, per
plexos e sem saber até quando c até 
onde poderemos contar com a. uni
dade do Partido majoritário, no en
caminhamento de soluções. 

Tenho a palavra do meu Líder, 
ao dizer que aceitaremos, no Se· 
nado, qualquer solução que seja 
aprovada por mim, representante 
da U'llião Democrática Nacional, no 
Distrito Federal. 

O Sr. João Villasbôas - Exata-
mente. 0 c_, 
.. O SR. AFONSO MUNOS -
Queria, apena,s, "esclarecer a Vos
sa Excelência que precisamos com· 
l?lmw. · . · 

O nobre Senador Daniel Krleger, 
por exemplo, tem reservas doutri
nárias; C'onsidera que a eleição de 
um Governador, pelo Senado, in· 
fringiria os princípios constitucio· 
nais, que atribu.em ao Senado a 
função de pura ratificação. Sua 
Excelência, porém, declarou que 
afasta essas reservas uma vez que 
lhe sollcitem apoio em nome do 
nosso Partido no Distrito Federal. 
É ou não é verdade, nobre Senador 
João Villasbôas? 

O Sr. João Villasbôas - Exata
mente! 

O SR. AFONSO ARINOS -
Oferecemos uma contribuição com· 
pacta, unitária, uniforme, dellbera· 
da, decidida, mas não encontramos, 
no outro lado, onde as fôrças são 
predominantes, a mesma unidade. 

O sr. João Villasbôas - É o que 
tem ocorrido, por exemplo, em rela
ção 'à Emenda. n.o 1. 

O SR. AFONSO . ARINOS -
De fato. 

Declaro, então, a v. Exas. estar 
disposto a votar a investidura do 
Presidente do Tribunal de Justiça 
caso seja a solução preconizada 
aceita, ratificada pelos Partidos; 
estou disposto a aceitar o retarda
mento ·do plebiscito, caso seja êste 
o preço exigido pelo Partido Social 
Democrático; estou disposto a tudo, 
estou disposto a. faz~r o que Vos
sas Excelências quiserem, desde que 
façam alguma coisa, dêem organi
,2;ação a esta cidade; que a mante. 
nham fora. da pressão do ar. Presi· 
dente da República e do Govêrno 
Federal nos próximos meses, antes 
do pleito de 3 de outubro. Isso é im
portante. Para essa. circunstância 
a Oposição está unida, deliberada 
firme, prestigiada.:· Falo em nom~ 
da Oposição. · · •· ' · 

O Sr. Paulo Fei:iiandes - Permi
ta v. Exa. um adenda, para lhe es
clarecer que não discursei como 
membro do PSD; falei em meu 
nome pessoal, . proc.urnndo refletir 

I 
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os anseios e as a.spirações do povo 
fluminense, que conheço perfelt.a
mente. Desejo dizer a V. Exa. que 
ninguém mais autorizado que o no
br·e colega nesta Casa - porque 

. aqui promoveu as reuniões de gran
de Comissão de juristas - para ini
ciar os entendimentos junto à Câ.· 
mara dos Senhores Deputados e às 
diversas liderança.s que terão de in
tervir na matéria. Declaro a Vos
sa Excelência que, no partlcula.r, 
não me subordino a qualquer lide
rança .. Estou atuando em caráter 
pessoal, como disse, disposto a acel· 
tar a emenda. na forma em que a 
coloquei no articulado que apresen
tei no meu discurso. Não me subor
dinarei absolutamente a qualquer 
orientação governamental sôbre a 
matéria.. Aceito, como disse, na for-. 
ma em que a apresentei. Estou dis
posto a votá-la, se porventura o Se
nado tomar a iniciativa. v. Exa. 
pode perfeitamente encaminhá-la., e 
acredito qu·e o assunto poderia ser 
perfeitamente resolvido. É a minha 
opinião e o esclarecimento que de
sejava prestar. : 

O · SR. AFONSO AlUNOS -
Obrigado a Vossa Excelência. 

Tomarei por têrmo as dec!aracões 
do nobre colega. Hoje mesmo· en
tender-me-e! com o Deputado Mene
zes Côrtes, solicitando que leia o 
transunto dêstes nossos debates e 
que na base dessa,s Informações 
atue, em conseqüência, no Plenário 
da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Caiatlo de Castro - Permi
te V. Exa. nõvo aparte? 

.· 
O SR; AFONSO . ARINOS -

Pois não. 

O Sr. Caiado de Castro - Não 
tive tempo para terminar o aparte 
que ofereci à sua brilhante oração. 
Queria declarar a V. Exa. que as 
própria.s Bancadas·· do Distrito Fe· 
dera! e do Estado do Rio não se 
entenderam. Nas reuniões a que 
compareci, estiveram presentes, no 
máximo, onz.e repres·entantes, para 
Bancadas que totalizam quarenta. 

ocorreu, até, caso curioso, ao qual 
já me referi, neste Plenário. Oca
sionalmente, era eu o Pr·esldente 
da Comissão, e o meu ilustre ami· 
go Deputado Adauto Lúcio Cardoso 
sugeriu que eu, como Presidente, 
pusess~ a matéria cm ·votação. 

O SR· AFONSO ARINOS -
N'ão era o Deputado; era o Advo
gado ~dauto Lúcio Cardoso. 

O Sr. Caiado de Castro - Re
cusando-me, decla.rei a S. Exa. que 
não m~ sentia com fôrça. moral 
para provocar uma decisão em uma 
reunião de apenas onze represen· 
tantes, pois os parlamentares pre· 
sentes não representavam sequer 
um têrço da totalidade. Esta a. pri
meira parte. As nossas Bancadas 
não se -entenderam. Quanto à se
gunda parte, preza,do Senadol'. Afon
so Arinos, perdoe-me v. Exa., mas 
não aceito, nest.e ponto, a Interfe
rência do Líder da Maioria. Nin
guém me convence de que o Se
nhor Abelardo Jurema, . Deputado 
pelo Norte; esteja em condições de 
decidir da sorte do . Distrito Fede
ral ·e do Est!lldo do Rio. Aí. v. Exa. 
vai me uermltlr, eu não aceito. Acei
tarei a· decisão comum. Se nos~ as 
Bancadas se entenderem, os Lide
res de nossos Partidos virão conos
co, como o fizeram com v. Exa., 
Senador brilhante do Distrito Fede
ral; êles aceitam a opinião de Vos
sa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Obrigado a. Vossa Excelência. 

O Sr- Caiado ele Castro ..:.... O Par
tido Trabalhista Brasileiro aceita 
a nossa o!)!nlão; o Presidente do 
noso,o ·Partido. tainbém aceita. Sou 
seu répr.esentailte no Distrito Fede
ral e sei ouc o PTB regional. por 
unanimidade de sua Comissão Exe
cutlv!ll. Já decidiu ser contra a fu
são. Se in5l&tümos nesse ponto, 
não chegaremos a um acôrdo. Pa
ra terminar meu. aparte, junto meu 
apêlo ao do nobre colega· ·se:n~>od<lr 
Paulo Fernandes, no sentido de que 
V. Exa., que está em condições, 
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resolva o a.ssunto em beneficio do 
Distrito Federal, como estou certo 
de que o fará. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Agradeço o a.parte do nobre :Sena
dor Caiado d·e Castro. 

O SR· PRESIDENTE - (Fazendo 
soar os tímpanos) -Lembro ao no· 
bre oradr>r que o tempo de que dis
põe está esgotado. 

O SR. .AFONSO ARINOS -
Sr. Presidente, a.dvertido .por VoS· 
sa Excelência de que meu tempo 
está terminado, desejo apenas di· 
zer que de nossa parte não houve 
qualquer preocupação de infração 
aos melindres de l!berdade da auto
nomia politica do Distrito Fede
ral e do Estado do Rio ao aceitar 
a emenda. constitucional que visa 
a resolver a. questão. 

Não houve qualqu,er tentativa nes
se sentido porque submetemos a de· 
cisão flna,l à deliberação do eleito· 
rado, por via de plebiscito. 

Agra.deço a V. Exa., Sr. Presi· 
dent•e, a g.entlleza .da concessão da 
palavra c me cOmprometo a voltar 
à tribuna, d-esde que esteja. em dis
cussão a. emenda específica sôbre 
a ma.téria. (Muito bem. Muito 
bem). 

O SR· PRESIDENTE - Sôbre a 
mesa, uma comunicação do nobre 
SP.nador Paulo Fender. 

É lido o seguinte 

Oficio 

Em 2 de fevareiro de 1960. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunica,r a 

v. Exa.., de conformidade com o 
~!spos.to no art. 72, parágrafo 
unico, do Regimento Interno, · quo 
integrarei, no Senado, a Bancada 
do Partido Trabalhista Brasileiro. 

.Altenc!osas saudações. - Paulo 
FCI~der. · 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
t1ca inteirada. 

Há requerimeno que vai ser lido. 

É !Ido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N .0 9, de 1960 

Nos têrmos do art. 122, letra y, 
do Regimento Interno, requeiro 
transcrição nos Anais do Senado, 
do discurso proferido pelo Sr. Pre
sidente da República na reunião 
ministerial, hoje reallza.da. 

Sala das Sessões, em 1.0 de feve· 
reiro de 1960. - Jefferson de 
Aguiar, Lider da Maioria, em exer. 
ciclo. - Lima Tei:xeira. 

O SR.. AFONSO ARIN'lS -
Sr. Pr·esldente, peço a palavra, pela. 
ordem. 

O SR.. PRESIDENTE -Tem a pa· 
lavro. o nobre Senador Afonso Ar!~ 
11 c;;. 

O SR. AFONSO ARINOS -
(Pela ordem) - <•) - Sr. Presl· 
dente, parece-me que nos têrmos do 
Regimento, se acaso algum Senador 
sollcita,r a palavra no momento em 
que fôr oferecido ao Plenário re~ 
querimento do .teor que ·acaba de 
ser Udg, é adiada a discussão para 
a sessao seguint-e. 

Pergunto se esta minha consulta 
é procedente. (Muito bem /) 

O SR.. PRESIDENTE - A consul
ta do ilustre· Senador será conside
rada na ocasião oportuna. No mo
mento vou submeter o requ-erlm·en· 
to ao Plenário, para o efeito de 
apelamento. 

O SR. AFONSO ARIN03 -
(Pela ordem) - Na ocasião opor
tuna, pedirei a. palavra a fim de 
provocar o adiamento da dlscclssão 
do requel'lmento,· pois· há Senado· 
res da OJ)oSi~o que··desejam mani. 
festar-se sôbre ó objeto ·do requeri
mento. (Mtttto bem!). 

O SR. PRESIJ)ÊN.TE - Os Senha· 
rea Senadores .que apóiam o reque· 

••' 

(") - Ntio foi I'W{slo pelo orutlor, 

r 
' 
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rimento, queiram conservar-se sen
tados. (Pttusa) . 

Está apoiado. 
Sendo €Vidente qu·e o documento 

éuj a transcrição se pede não i!XCe· 
derá o limite previsto no art. 202; 
parágrafo único, do Regimento In
terno, o requ·erlmento independe do 
parecer a que s-e refere o art. 235 
da lei interna. 

Será submetido à deliberação da 
·Casa no fim da Ordem do Dia. 

Passa-s-e à. Ordem do Dia, que 
consta elo seguinte : 

Continuação da votação, em 
discussão única, do Veto núme
ro 8-59, ao Projeto de Lei n.o 
15:B, de 1959, rla Ctimara do Dils· 
trito Federal, que estende aos 
civis e militares que menciona 
os benefícios dtt Lei n.o 31, de 
31 de outubro de 1947·, e isenta 
de pagamento dos impostos ele 
transm •ssão e predial os mem
bros da Delegação do Brasil 
que disputaram na Suécia o 
Campeonato Mundial de Fute. 
bo~ .. tendo Parecer n.o 859, de 
1!159, da Comissão ele Const·itut
ção e Just:ça, favorável ao veto 
aos arts. 2.0 , 3.o, 4.o, 6.o, 
7. 0 , 8, 0 , 9.o e 11 e contrário 
ao referente ao art. 10. 

2 

Votação, em segunda discus
são. do P7'oieto de Lei do Se
nado n.0 28, de 1959, de autoria 
do Sr, Senador Silvestre Péri
cles, que insHtui o "Dia de Deo
doro" (aprovado em primeira 
discussão em 22 . do mes em 
curso) , tendo Parecere,ç Fa!JO· 
ráveis (ns. 892 e 893, de 1959) 
das Comissões de Const·ltuição 
e Justiça e de Educação e Cul· 
tura. 

O SR. PRESIDENTE - Ambn·s as 
matérias estão em fase de votação 
A lista de presença a<Ju.sa o campa. 
reclmento de 30 Senhores Senado· 
res. Niio hã "quorum" para as de· 
liberações. 

Em discussão o requerimento do 
nobre Senador Jefferson de Aguia.r, 
lido na hora do Expediente. 

O SR. JOAO VILLASBOAB- (Pe· 
la ordem> - sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE- Havendo 
o nobre Senador João Villasbôas pe. 
dido a pa.lavra para falar sôbre o 
r-equerimento, fica a discussão adia
da para a próxima sessão, na forma 
do Regimento. · 

Convoco os Senhores Senadores 
para uma. sessão extraordinária 
hoje, às 21 horas, considerando que 
há matéria relevante na Ordem do 

·Dia. 

O SR. MEM DE SA - (Pela or
dem) - Sr. Presidente, o requeri
mento será aprecia.do na sessão ex
traordinária de hoje à. noite? 

O SR. PRESIDENTE- O reque· 
rimento tinha que ser submetido à 
discussão da ·Casa no fim da Or
clem do Dia da presente sessão, 
como o foi. Havendo o nobre Se· 
nactor João Villasbôas pedido a pa
lavra, a ·discussão ficou adiada pa
ra a próxima sessão, na qual figu
rará na Ordem do Dia. (Pausa>. 

O SR. PRESIDENTE - Não hâ 
orador inscrito para. a oportunida· 
de. (Pa.usa) . 

Nada ma.ls havendo que tratar. 
vou levantar a sessão. 

Designo para a. extraordinária no
turna a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Continuação da votação, em 
discu,ssão única, do Veto n.o 8-59, 
ao Projeto de Lei n.o 15·B, de 1959, 
da Câmara do Distrito Federal, que 
estende aos civis e militares que 
menciona. os benefícios da Lei n.o 
31, de 31 de outubro de 1947, e· isen
ta de .pagamento dos impostos d·e 
t.ransmlssão e predial os membros 
da Delegação do Brasil que dispu. 
taram .. na Suécia o Campeonato 
Mundial de Futebol, tendo Parecer 
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n.0 859, de 1959, da Comissão de 
Constituição e Justiça., favorável ao 
veto aos arts. 2.o, 3.0 , 4.o, a.o, 
7. 0 , 8.o, 9.o e 11 e contrário ao 
l'eferente ao art. 10. 

2 - Votação, em segunda dis
cussão, do Projeto de Lei do Sena
do n.0 28, de 1959, de autoria do Se· 
nhor Senador Silvestre Péricles, que 
institui o "Dia de Deodoro" (apro
vado em prim·eira discussão em 22 
do mês em· curso), tendo Pareceres 
Favoráveis <ns. 892 e 893, de 1959) 

das Comissões : de Constituição e 
Justiça e de Educação e Cultura. 

3 - Discussão única do Reque
rimento n.o 9, de 1960, do Sr. Sena
dor Jefferson de Aguiar, pedindo 
a transcrição nos Anais do Senado 
do discurso proferido pelo Sr. Pre· 
s!dentc da República. na reunião 
ministerial de 1.o do mês em curso. 

Está encerrada a. sessão. 

Levanta-se a sessão às 16 ho· 
ra,s e 15 minutos. 

' ... ' . 

I 

! 
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I 
I 
I 
' 

.. 
'• :•. 



11. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
em 2 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINARIA 

PREJSID:S:NCIA DO SENHOR FREITAS CAVALCANTI 

As 21 horas, acham-se presentes 
os Senhores Senadores : 

Paulo Fender. 
Vlctorlno Freire. 

·Joaquim Parente. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Argemlro de Figueiredo. 
RJuy oarnelro. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Pérlcles. 
Lourlval Fontes. 
Lima Teixeira. 
Ary Vlanna. 
Jefferson de Aguiar. 
.Airllndo Rodrigues. 
•Calado de Ca.stro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Ulton Campos. 
João .vmasbôas. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sã. 
Guido Mondin. - (25). 

O SR.· PRESIDENTE - A. lista. 
de presença acusa o comparecimen
to de 25 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, estã aber. 
ta · a sessão. 

' 

Vai ser lida. a Ata. 

O Sr. Limct Guimarães, ser. 
vindo de 2.o Secretário, proce. 
de d leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em dis
cussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. Lima Teixeira, servin;. 
do de Primeiro Secretário, dá 
conta do seguinte 

EXPEDIEN-TE 

PARECER 

N.o 3, de 14160 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, sôbre o Projeto de 
Lei da Climara n.0 131, de 1959, 
(na C(J,mara n.o 3.842, de 1958) 
que revigora o prazo da lei que 

· determina a tradução do livro 
"Quem deu Asas ao Homem", 
de Henrique Dumont Vtllares. 

Relator : Sr. Menezes Pimentel. 

o Projeto de Lei no Senado n.0 

131, de 1959, e na. Câmara. dos Oi!pu . 
tados :n.o 3.842-B, de 1958, em virtu
de de ·requerimento do nobre Sena. 
dor Villasbôas, teve sua discussão 
adiada, em Plenãrio, a fim de ser 
ouvida esta. Comissão. 

o projeto em aprêço visa. a revi· 
gora.r o prazo de vigência da Lei 
n.o 2.511, de 22 de outubro de 1955, 
que determina a tradução e im· 
pressão nos idiomas francê~ e ln· 
glês do livro "Quem deu Asas ao 
Homem", de autoria de Henrique 
Dumont Villares. 

Do ponto <le vista jurídico e cons
titucional nada. .contém que possa 
impedir-lhe . a trami taçã.o. 

Somos, por isso, de parecer que 
merece ser aprovado. 

Sala. das Comissões, em ,1.0 de fe. 
verelro de 1960. - Lourival Frmte.9, 
Presidente. - Menezes Pimentel, 
Relator. - Jeftersrm de Ag~.tiar. -
Benedicto Valladares. - Daniel 
Krieger. - Milton Campos. - Attí· 
lio Vivacqua. 
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PARECER 

N.o 4, de 1960 

Da Comissdo de con·stituição 
e Justiça, sôbre o Veto 111oo 9, 
de 1959, do Prefeito do Distrito 
Federal oposto ao Projeto de 
Lei n.0 270-A, de 1959, da Câ· 
mara. do Distrito Federal, que 
autoriza a abertura dos crédi
tos especiais que menciona e 
dá outras providências. · 

Relator : Sr. Milton Campos. 
Foi ·aprovado na. Câma~a do Dis

trito Federal, e remetido ao Prefei-
to, o Projeto de Lei n.o 270-A, de 
1959, no qual se autorl~ava o Pre· 
feito a abrir vários créditos. Além 
disso, instltmia-se um sistema de 
pensões, nos têrmos do a-rt. 4.o, as. 
sim redigido : 

"Art. 4.0 A cada. um dos pensio
nistas da Casa dos Artistas será 
concedida uma pensão mensal de 
mil c quinhentos cruzeiros". 

Alo sancionar a proposição, o Pre
feito vetou êsse artigo e, em data 
de '1 de dezembrQ de 1959, aqw re
cebida no dia segwnte, encaminhou 
mensagem ao Senado, a. qual .foi 
lida na sessão do mesmo dia a. o 
processo me foi dist.ribuido no dia 
12 e me velo às mãos após ·as fé
rias parlamentares, durante as 
quais se suspendeu o . prazo para 
apreciação do veto. 

As razões em que se funda o Pre
feito são, em resumo, as seguin
tes: 

a) não se contesta o mérito da 
Casa dos· Artistas, que merece o 
auxilio do Poder Público. Por isso 
mesmo, êsse auxilio já é prestado : 
no Orçamento de 1S59, teve subven
ções no valor de Cr$ 750.000,00 e, 
no de 1960, -.conta com um milhão 
de· cruzeiros. 

b) . :t!:ssc auxílio é o normal, tan
to na União como nos Estados e 
Municlpios e;"no Distrito Federal, 
há Lei (n.0 804, de 1954) regulando 
o pagamento das subvenções, de 
modo a possibil1tar à Administra
ção a fiscalização necessária ao bom 
emprêgo do auxlllo. 

c) No caso do artigo vetado, não 
seria a Casa dos Artistas a bene
ficiada e sim os seus pensionistas; 
e isto é inconveniente, porque n·em 
permite o cálculo da despesa e, 
além disso, derrogarl·a a lei muni
cipal citada, impossibilitando a. 
Prefeitura de zelar pela correta 
aplicação da subvenção. 

Dessas razões decorre, implicita
mente, que o Prefeito receia justi
fic~damente que a pensão, tal como 
esta concedida, e com a limitação 
em que se enuncia, deixaria o crité
rio da outorga do beneficio não ao 
poder conc·ed·ente (Câmara ou Pre
feitura.) e sim a terceiro - a Casa 
dos Artistas, a qual, com o admitir 
o pens,ionista, estaria concedendo a 
pensão. 

Os fundamentos do veto são pro
cedentes e daí o parecer pe~a sua 
aprovação. 

Sa.la dBJS 'Comissões, em 1.0 de fe· 
vereiro de 1960. - Lourival Fontes, 
Presidente. - Milton Campos, Re· 
lator. - Daniel Krieger. - Jeffer
son de Aguiar.- Menezes Ptmentel· 
- Rui Palmeira.··- Attllio Vlvac
qua. 

PARECER 

N.0 5, de 1960 

Da Comissão de Col!stituição 
e Justiça, sôbre o Veto do Se
nhor Prefeito do Distrito Fede
ral ao Projeto de Lei n.o 190-A, 
de 1959, da Oâma.ra do Distrito 
Federal, que orça a Receita r1 
fixa a Despesa do Distrito Fe
deral para o exercicio de 1960. 

Relator: Sr .. Rui Palmeira. 
O Sr. Prefeito do Distrito Fede

ral, na forma do parágrafo s.o e 
pa1·a os fins do .parágrafo 4,o do 
a1·t. 14, da Lei n.o 217, de 15 de j'a
neiro de 1948 (Lei Orgânica do Dis
trito Federal), vetou, parcialmente, 
o Projeto de Lei n.o 19Q-A-59, da 
Câmara do Distrito: Federal, que 
orça a Receita.e fixa a Despesa do 
Distrito Fedeijl para o exercício 
financeiro de 1960. 

I 

I 
i ·• 
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II Sendo o veto parcial, e, po. 
dendo a Comissão, nesta hipótese, 
concluir ode maneira. diferente em 
relação a cada disposição vetada, 
resolvemos, para melhor metodizar 
o assunto, confrontar, um a um, os 
dispositivos vetados e as razões do 
ve~, emitindo, prontamente, em 
cada .caso, o nosso ponto d:e vista. 

Assim, pa<Ssemos ao exame da 
matéria: · 

III Verba 100 - Prefeito 
Código Local 3319·3 

Redação do projeto : 
"Subvenção especial à Superln· 

tendência de Urbanização e Sanea· 
mento - SURSAN (terceira anui· 
dadel: 

a) Saneamento e retifica
çáo dos rios, vaZões, e outras 
obras, de acôrdo com a Let n.0 

899-57 - Cr$ 230-000.000,00; 
b) Desmonte do Morro de 

Santo Antônio . - Cruzeiros 
100.000.000,00; 

cl Para abertura de túnevs 
e obras complementares -
Cr$ soo.ooo.ooo.oo; sendo Cru. 
zeiros 100.000.000,00 para o tú. 
nel Uruguai-Gávea; 

dl UrbaniZação da orla ma· 
ritima do Calabouço, do Morro 
da Viúva, inclusive enrocamen· 
tos, aterros e obras compZemen· 
tares - cr$ soo.ooo.ooo,oo; 

el Para obra da Av. Perime
tral - Cr$ 400.000.000,00; 

f) Para obras da Av • .Radial 
Oeste - Cr$ 200.000.000,00; 

gl Para obras de viadutos e 
passagens de níveis - Cruzei· 
ros 200.00().000,00: 

h) Para atendimento de ou· 
tras obras de acôrdo com a let 
- Cr$ 273.000.000,00; 

!) Para urbanização do Par
que Uruçumirim - Cruzeil'os 
200.000-000,00; 

jl Para construção da pista 
elevada sôbre o Canal do Man
gue - Cr$ 1oo.ooo.ooo,oo. 

Incidência do veto, em grifo. 

· Ra~tões do Veto 

Justificando o veto aos disposltl- · 
vos grifados, diz o Prefeito, em sln· 
tese: 

"Ai Lei n.0 899, de 28 de novem
bro de 1957, que criou a SURJSAN, 
institui o Fundo Especial de Obras 
Públicas, destinado· a prover e fi. 
nanclar a execução do "Pl!bllo de 
Realizações" discriminado no art. 
3.0 daquela lei, competindo ao Con· 
selho de Administração do meneio· 
nado órgão a atribuição especial de 
"!~provar os planos anuais de tra
balho" e "votar a proposta orça
mentária de cada exercício, bem 
como as suas alterações. Ao Presi
dente do Conselho, por sua vez, 
compete "apresentar à l!lprovação 
do Br·efeito o orçamento anualf'. 
Ora, se o legislador procura deta· 
!bar o plano mais necessário ao de· 
senvolvlmento das grandes obra.s de 
que tanto carece a Cidade, .como o 
fêz experimentalmente no art. s.o, 
já citado, não pode a Lei Orçamen
tária, pelas suas características 
próprias, modltJ,car dispositivos de 
lei especial, os quais têm caráter 
permanente e só podem ser altera· 
dos por outra lei da mesma hle· 
rarquia. 

A prevalecer a discriminação do 
projeto, estaria a SURSAN sem 
quantitativo para ocorrer aos en· 
cargos, Inclusive com desapropria· 
ções, alugueres de suas dependên· 
elas, locações de equipamentos e 
materiais, despesas de expetllente 
e, enfim, o órgão pràtlcamente não 
poderia funcional' durante o ano 
de 1~60. 

Os Vereadores ao votarem ao dis· 
criminação das obra.s .da SURSAN, 
olvidaram-se, !glllalmente, dos ser· 
viços •a ca·rgo do Departamento de 
Esgotos Sanitários. tste Departa
mento, que está realizando impor
tantíssimo tra.balho, estendendo 
aos subúrbios a rêde de esgotos sa· 
nltârlos, não poderia, em 1960, con· 
'tinuall' ,a Tleall~ação de seu pr~Jo 
grama. 

A discriminação é .contrária. aos 
objetlvos da Lei 899 e, por conse-



guinte, a.os inteJ.·êsses do Distrito 
Federal. 

Além disso, há, na espécie, fia· 
grante inconstitucional!dade, dian· 
te do conflito entre a lei especial 
e o projeto de lei orçamentária. 

IV Verba 600 - Secretarta·Geral 
de Saúde e AssiSténcia 
Código local - 3602 . 

Redação do projeto : 

"Para atender às despesas de es· 
1;udos, projetes e construção de pa
vilhão necessãrio pa.ra a fabricação 
de Vlacina Salk, contra a pol!omle· 
llte". 

Incidência do veto, em grifo. 

Pela aprovação do veto. 

Raooes do Veto 

Argumenta o Prefeito, justlfican· 
do o veto, que a vacina Salk nã.o é 
a única que existe contra a. polio
mielite. Atualmente, estão tendo 
grende aceitação vacinas or.ais, de 
mais fãcil emprêgo e menos dispen
diosas. · 

É mais conveniente aos interês
ses do Distrito Federal que a. Secre
taria Geral de Saúde e Assistência 
possa fabricar a. melhor vacina con
tra a poliomielite e não, forçosa
mente, a Sa.Ik. 

Pela aceitação do veto. 

v. Verba 607 - Departamento 
de AssiBténcia Hospitalar 

-DAH 

Código local - 2228 

Redação do projeto : · 
.. '·... ' 

"Seringas de vidro, ampolas va· 
zias, termômetros, lâminas, !aml
nulas e plpetas de vidro". 

Código local - 2229 

· ·Redação do projeto : 

"Seringas de vidro, ampolas va
zias, termômetros, lâminas, lami
nu1as e pipetas de vidro para o 
Hosplt!bl Geral Rocha Faria". 

Código local - 2229·A · 

Redação do projeto : 

"Seringas de vidro, ampolas va- · 
zias, termômetros, lâminas, lamí
nulas e pipetas de vidro para o 
Instituto Pasteur". 

Código local - 2229·B 

Redação do projeto : 
"Seringas de vidro ampolas va· 

zias, termómetros, lâminas, lami· 
!lUlas e pipet.as de vidro para o 
Hospital Getúlio Vargas". 

Código local - 2229·C 

Redação do projeto : 
"Seringas de vtdro, ampolas va· 

zias, termómetros, lâminas, lamí· 
nulas e pipet.as de vidro para o 
Hospita,J Souza Aguiar". 

Código local -- 2229·D 

Redação do projeto : 
"Seringas de vidro, ampolas va· 

zias, termômetros, lâminas, lamí· 
nulas e pipet.as de vidro para o 
Dispensário do Méier". 

Verba 608 -'- Departamento Mu
nicipal da Criança · e do 
Adolescente - D.M.c.A. 

Código local - 2224 

Redação do projeto : 
"Seringas de vidro, ampolas va· 

zias, termômetros, lâminas, lamí· 
nulas e pipetas". 

Código local - 2225 

Redação do projeto : 
"Seringas de vidro, ampolas va· 

zias, termômetros, lâminas, lami· 
nulas e plpetas de, vidro, para o 
Hospital Geral Jesus". 

. ' ' 

Código l~cái·!_ · 2226 
.· ... ~. 

Redação do proJeto : 
"Seringas · de vidro, ampolas va~ 

zias, termôm'etros, lâminas, lami
nula.s e pipetas para a Maternida· 
de Fern:anào de Magalhães". 

:l 
1 



-45-

Verba 609 - Departa.mento de 
Higiene - DHS 

Código local - 2224 

Redação do l?rojeto : 

"Seringas de vidro, ampolas va
zias, termómetros, lâminas, lami
nulas e ·pipetas. de vidro". 

Verba 610 -Departamento de Tu
berculose 

Código local - 2224 

Redação do projeto : 

"Seringas de vidro, ampolas va
zias, termómetros, lâminas, lami
riulas para. o Labol1atório Central 
de Tuberculose". 

Verba 611 - Departamento de As
sistência Social DA:S 

Código local - 2223 

Redação do projeto : 

"Seringas de vidro, ampolas va
zias, termómetros, lâminas, lamí
nulas". 

Verba 612 - Coordenação de Pre
venção e Assisténcia do 
Ctincer - SCC 

Código local - 2220 

Redação do projeto : 

"Seringas de vidro, ampolas va
zias, lâminas, laminulas, pipetas e 
termómetros". 

Incidência. dos vetos, em grifo. 

Razões do Veto 

Lembra o Prefeito que as serin· 
gas de vidro estão caindo em desu
so, começando a prevalecer o em
prêgo do plást-ico, inquebrável, de 
duração ilimitada. Seria, SJSsim, 
mais interessante para. a Adminis
tração, dispor de autorização para 
adquirir as seringas consideradas 
mais aconselháveis. 

A fa.vor elos vetos. 

VI. Verba 609 - Departamento 
de Higiene - DHS 

Código local - 2263 

Redacão do projeto : 
"Pará aquisição de vacinas, so· 

ros e antibióticos para combate ao 
Tétano, Coqueluche, Difteria, Fe-
bres Tifótde, Varíola." , 

Incidência do veto, em grifo. 

Razões do Veto 

A Prefeitura, informa o Governa· 
dor da cidade, não precisa adqui· 
rir as vacinas em tela, pois já as fa
brica., havendo, porém, a possibüi· 
dade de se tornar necessária a aqui
sição de outras vacinas, soros e an
tibióticos. 

o veto se justifica. 

VII. Verba 700 - Secretaria Ge. 
ral de Vtaçilo e Obrae. 

Código local - 3421 

Redação do projeto : 
"Para serviços de limpeza, desobs

trução e cons.ervação de rios, ca
nais e galerias de águas pluviais, 
inclusive mão·de-obra, a.luguel de 
veículos e equipamentos para os 
Serviços e Distritos. 

Incidência do veto, em grifo. 

Ba26es do Veto 

A dotação é útil e deve ser man
tida, concorda o Prefeito, uma vez 
que esco!mada da limitação que 
poderia torni-la. prejudicial aos ln· 
terêsses da cidade. 

Não são apenas os Serviços e Dis· 
tritos da Secretaria··Geral de Via
ção e Obras .que realizam serviços 
d~ limpeza, d-esobstrução e conser
vação de rios, ca,na!s e galerias de 
ágJuas pluviais; outros setores da 
mesma Secretaria-Geral realizam 
idêntico trabalho. A p1·evalecer o 
dispositivo vetado, seriam prejudi· 
ca,dos muitos ··pontos da cidade e 
diversos dêsses setores. 

Pela manutenção do veto. 
VIII. Como se verifica, do ex· 

posto, consideremos boas as razões 
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oferecidas pelo Sr. Prefeito do Dis
trito Federal para vetar os .dispo
sitivos assinalados os quais, em nos
so entender, contrg,r!am, efet!va
mente, os interêsses da cidade. 

l1:sscs vetos parciais merecem, 
portanto, todos êles ser mantidos. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 1.o de fe

vereiro de 1960. - Lourtval Fontes, 
Presidente. - Rut Palmeira, Rela
tor. - Benedicto Valladares. - Mil
ton Campos. - Jeffers()'fl, de Aguiar. 
- Menezes Ptmentez. - Dante! 
Krieger. - Attílio Vivacqua. 

PARECER 

N.o 6, de 1960 

Redação Final das emendas 
ào Senado ao Projeto de Lei da 
Crtmara n.o 98, de 1959. 

Rela.tor: Sr. Menezes Ptmentel. 
A Comissão apresenta a Redação 

Final (fls. anexas) das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei n.o 98, de 
1959, de Iniciativa da Câmara. dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 2 d·e fe
vereiro de 14160. - Atcmso Arinas, 
Presidente eventual. -Menezes Pi
mental, Relator. - Ary Vianna. -
Joaquim Parente. 

ANEXO AO PARECER 

N.o 6, de 1960 

Redaçáo Final das emendas 
do Senado ao Projeto de Let da 
Cdmara n.0 98, de 1959, que au
toriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Edu· 
cação e Cultura, créditos espe
ciais destinados à Escola de 
Enfermagem Wenceslau Braz, 
de /tafubá, à Faculdade de Ser
viço Social, de .Juiz de Fora, e à 
Escola de Enfermagem Her
mantina Beraklo, de Juiz de 
For(J.. 

EMENDA N.o 1 

Ao projeto <Emenda. da Comissão 
de RedaçãoJ. 

Dê-se à ementa do projeto a se
guinte redação : 

Auto1·1za o Poder Executivo a 
abrir, _pelo Ministério da Educação 
e Cultura, créditos cspecia.is desti
nados às Escolas de Enfermagem 
Wenceslau Braz, de Itajubá, do 
Pará, em Belém, e Hermantina Be
ra1do, de Juiz de Fora, bem como 
à Faculdade de Serviço Social, de 
Juiz de Fora,. 

EMENDA N.o 2 

Ao art. 1.0 (Emenda n.0 1, de Ple
nário). 

Dê-se a êste artigo a seguinte re
dação: 

Art. 1.0 É o Poder Executivo au
torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, os seguintes 
créditos especiais : 

Escola de Enfermargem Wences
lau Braz, de Itajubá -Minas Ge· 
rais, para constr.u.ção de seu nôvo 
edifício- Cr$ 2.000.000,00 (dois mi
lhões de cruzeiros) . 

Escola de Enf·ermagem do Pará, 
em Belém - Pará - Crureiros 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzei
roo). 

Escola de Enfermagem He.rmanti
na. Bera!do, de Juiz de Fora - Mi· 
nas Gerais - Cr$ l.ooo.ooo,oo <um 
milhão de cruzeiros). 

Faculdade de Serviço Social, de 
Juiz de Fora - 'Minas Gerais -
Cr$ uoo.ooo;oo <um milhão de cru
zeiros). 

PARECER 

N.o 7, de 1960 

Redação para segunda dis
cussão do Projeto de Lei do Se
nado n.o 27, de 1958. 

Relator: Sr. Ary ;Vianna. 
A Comissão aprésenta a redação 

para segunda dis.cussão (fls. ane
xas) do Projeto ··de~ Lei n.0 27, de 
1958, originário do Senado Federai. 

Sala das Comissões, em 2 de fe
vereiro de 1960. -·Afonso Arinos, 
Presidente eventual.- Ary Vianm:t., 
Relator. - Menezes Pimentel. -
Joaquim Parente. 

I 

' I' 
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ANEXO AO PARECER 

N.o 7, de 1960 

.· Reclação par~ segunda àls· 
CUIBslio do Projeto de Lei do Se· 
nado n.o 27, de 1958. · 

Assegura aos cafeicultores direi· 
to a financiamento especial n.a Car
teira de Crédito Agrícola e Indus
trial do Banco do Brasil e dá ou· 
tras providências. 

o Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 ll: assegurado aos cafei

cultores direito a financiamento es
pecial na Carteira de Crédito Agrí· 
cola e Industrial do Banco do Bra· 
sll <dREAI), com o fim exclusivo 
de substituição tota.I ou parcial de 
suas lavouras cafeelras por outras 
a tlvidades agrícolas ou pastoris, 
prêvlamente aprovadas pela dita 
Cartei.ra, respeitadas as peculiari
dades das propriedades e da região. 

Art. :;:.o O limite máximo do em
préstimo a que se refere o artigo 
anterior estará condicionado, em 
cada. região, ao orçamento das des. 
pesas necessárias para erradicar e 
destocn·r os cafeeiros, arar e gra
dear o solo, bem como para os ser. 
viços de conservação do mesmo. 

Art. 3.o A critério do Banco do 
Brasil, é facultado aos cafeiculto· 
res que contraíram empréstimos na 
CREAI em penhor da safra de café, 
incorporarem SIUas dividas ao .fi· 
nanciamento previsto nos artigos 
precedentes na proporção dos ca. 
feelros erradicados, para liqulda.ção 
no prazo previsto no art. 4.0. 

Art. 4.0 o débito assumido pelos 
cafeicultores beneficiados por esta 
lei será l!quldado em 5 (cinco) pres· 
tações anuais, iguais e sucesslv!bs, 
a juros de 7% (sete por cento) ao 
ano, vencendo-se a primeira em 31 
de outubro do ano Imediatamente 
seguinte ao daquele em que houver 
sido concedido o empréstimo. 

Art. 5,0 ll: ass·egura.do aos cn.fei· 
cultores que hajam erradicado surus 
culturas cafeeiras e preparado con. 
venlentemente o terreno para no· 
vas atlvlda.des agrlcolas ou pastoris 

direito preferencial e financiamen
tos normais de custeios destas úl· 
t!mas. 

Art. a.o Esta lei entrará em vi· 
gor na data de sua publicação, re
voga.das as disposições em contrá· 
r lo. 

O SR. PRESIDENTE - Está fln· 
da a leitura do Expediente. 

Não há orador Inscrito. <Pausa). 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
< •) - sr, Presidente, tenho rece-
bido, da Academia Rural dos For· 
necedores de Cana do meu Estado, 
vários apelos endereçados ao Insti· 
tuto do Açúcar e do Alcool; e to. 
dos relativos ao alto custo da pro
dução. 

Recordo·me bem que um dos as
pectos mais focalizados entre os que 
se dedicam ao plantio da cana é <> 
que diz respeito à. falta de braços. O 
homem que vive da lavoura cana
vieira ou de qualquer outro traba· 
lho ru.ral não se está fixando no 
campo, porque, com os preços pa· 
gos pela matéria-prima fornecida 
às usinas, os fazendeiros não dis· 
põom de meios para. melhor remu· 
nerar seus trabalhadores. Assisti· 
mos, então, ao deslocamento dêsses 
homens para cidades, onde os sa· 
lârios são mais compensadores, 
onde os agricultores encontram 
a terrível concorrência da PETRO· 
BRAS, a qual remunera multo bem 
os tr.abaJbadores, ao passo que os 
fazendeiros não podem fazer o 
mesmo. 

No meu Estado, a produção de 
cana de açúcar tem decrescido. O 
Instituto do Açúcar e do Alcool 
fixou, há mais de oito anos o limi· 
t,o de 1.800.000 sacas que a Bra.h!a 
não alcança. Perguntar-Se·á por 
que motivo a Bahla, que possui ter
l'as magníficas, sobretudo na re
gião de Santo Amaro, com as pro· 
prledades do famosêl ·.ntassapê, ter
l'a de grande fertilidade, não con
segue alcançar êsse limite. Enquan
to Isso, s. Paulo, que há dez anos 

(~) - N<io foi "'111.!/o pelo orador. 
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produzia 4.000.000 de sa.cas de açú
car, hoje, produz 27.000.iJOO. Por 

q11e a Bahla que, no passado, foi o 
Estado de maior produção de açú. 
car, hoj.e se encontra no quinto lu· 
gar? 

'Sr. Presidente, entre os múltiplos 
fatôres que trago ao conhecimen. 
to do Senado, ressalto a .concorrên· 
cla da PETROBRAS, que retira. áas 
fazendas êsses trabalhadores, pa. 
gando·lhes s·alários altos. Como se 
sabe, o petróleo é encontrado no 
Recôncavo Baiano, onde se acham 
as plantações de càna-de-açúcar. 
Vê-se, então, o ilazendeiro a. bragos 
com sérias dificuldades ao ver seus 
trabalhadores se dedicarem à ex
ploração petrolifera. 

O preço da tonelada de cana-de
a.çúcar permanece o mesmo de hâ 
quatro anos e quando se fala em 
reajustá-lo, quase que irrompe uma 
revolução em nosso Pals. Um qui· 
lo de farinha, entretanto, custa 
duas vêzes mais. No entanto, a la· 
voura. do . açúcar é industrializada, 
dispendiosa, enquanto a farinha de 
mandioca S·e obtém de maneira a 
mais rudimentar. Aléin disso, não 
há motomecanização da lavoura. 
Exceto em algumas regiões do Sul, 
especialmente em São Paulo, no 
Norte e no Nordeste ainda se a.pli· 
cam os mesmos instrumentos agrí
colas rotineiros, ant.igos, antiqua
dos, Inadequados à época em que 
vivemos. 

E quando vejo falar, há poucos 
dias 11, que as fábrlil'as de automó
veis no BrasU vão também produ· 
zir máquinas agricolas, especial· 
mente trat.ores, vem-me logo à men· 
te o absurdo.que se pretende levar 
a efeito. Em vez de construirem tra
tor€S de esteira, com mais poder 
de tração, e ma.ls firmeza na barra, 
essas fábricas. anunciam pelo·s jor· 
nais que vão iniciar a construção 
de tratares com rodas de borracha, 
que não s·e prestam aos terrenos du· 
ros como, por exemplo, o Massa.pê 
da área do Recôncavo Baiano. Te
nl:lo prática e conheço êsse setor. 
Quando recentemente estive em 
São Paulo Integrando uma carava-

na de sena.dores, a indústria auto
mobilistica cogitav·a de transfor· 
mar algumas fábricas para produ· 
ção dêsses tratares. Fiz vet:, então 
que não d·eviam incidir no erro de 
fabricar os de rod111s de pneumá tl
co porque não se adaptavam às ter
ras do Norte e do Nordeste, espe· 
cialmente. 

o Sr. Caiado de Castro - Per
mite v. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRAi - Com 
muito prazer, nobre colega. 

o Sr. Catado de Castro - Estou 
acompanhando com tôda a atenção 
o discurso de v. Exa. e muito satis· 
feito de ver a orientação que Vos· 
sa Excelência. está tomando é a 
tese que está defendendo. Real· 
mente, é muito mais interessante 
produzir tratares do que êsses au· 
tomóveis para passageiros que es· 
tão :fabricando e custam o dôbro 
ou mais que o dõbro dos carros es· 
tramgeiros. Veja v. Exa. : wn car· 
ro Mercury, último tipo, ao câ.Jn. 
bio de duzentos .cruzeiros o dólar, 
chegaria no Brasil mais barato do 
que um dêsses carros nacionais que 
não têm a têrça, a quarta. ou a 
quinta parte do valor da Mercury. 
Estamos a.barrotan·do o merca·do 
nacional com .carros tipo nacional, 
mas que na realidade traze!ll' qua
se oitenta ou noventa por cento 
de material estrangeiro, quando 
deixamos em abandono, como Vos
sa Excelência diz, os tratares, as 
máquinas agricolas. Quero dar a 
v. Exa. meus calorosos cumprimen· 
tos pela tese que está defendendo 
com tanto brilho e oportunidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Obrigado a Vossa Excelência. 

sr. Presidente, dizia eu que êsse 
tipo de máquina apropriada ao 
Brasil, às terr•as que possufmos, o 
trator de rodas pneumáticas só ser
ve para puxar carretões, pa.ra con·. 
duzir o produto da· lavoura para 
o pôrto de eml>arque. Quando se 
quer um tratar para revolver a 
terra., êsse não pode ~r o de ro· 

i. 

~ 
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das pneumáticas, tem que s·el' o de 
esteira, porque é o que se pr<?sta 
melhor à tração, ao traballlo dos 
t.errenos duros c proporciona maior 
l'cndlmento. Infclizm ente, não 
compre!)ndo como se insiste no 
êrro, pi:octuzindo um tipo inadap
tável ao nosso meio. 

Desejo a,qul relembrar outro fa
tor que tem contribuído para o de
sânimo ·e descrença dos que se de
dicam ao amanho da terra e espe
cia,lmente dos agrlcultore3 de cana 
de açúcar, concorrendo, ainda, 
grandemente, para o desestimulo 
aos homens do campo. Refiro-me 
à falta de assistência social ao tra. 
balhador. 

Quanto a mim, não me a-rrepen
do dos apelos insistentes que dirigi 
ao Instituto do Açúcar e do Alcool, 
no sentido da construção de ambu
latórios, ·em todos os Estados pro
dutores da cana·de-açúcar. 

Hoje, possui a Bahla um dêsses 
ambulatórios de assistência a.o tra
balhador e à sua familia, bem como 
uma escola rural; e estou seguro 
de que o amparo, dado ao homem 
do campo, impede que êle se afas. 
te do meio rural, à procura da ci· 
dade, ond:) os salários são maio
res. 

Se, por outro lado, proporcionar
mos ao trDJbalhador a pos·sibilida
de de const11u.ção da casa própria. 
mesmo modesta, ao lado da qual 
disponha de peqnena área para o 
pla.nt.lo de f€ijão e mandioca, esta
remo.~. realmente, prendendo o ho· 
mem ao campo, estaremos impedin
do se afaste da lavoura e se deso· 
brlgu·e d:essa tarefa, uinda multo 
precária em nosso melo. 

No meu :msta.do. êsscs apelos· são 
constantemente dirigidos ao Insti
tuto do Açúcar e do Álcool, para 
que, quanto antes, organize, no in
terior, através das delegacias des
sa auta.rqula, as pat.rulhas meca· 
nizadas. Poderão favorecer os-fa
zendRiros nn trato da terra, no re
volvimento, na. secagem, no plan
tio, ba,rateando o custo da produ
ção. Infelizmente, Isso não se faz. 

Fala-se multo em mecanização, 
mas, lamentàvelmente, possuindo o 
Brasil apenas cinqüenta mll trato· 
res e, em funcionamento apenas 
vinte mil, é lastimável considerar
se que .temos mais de dois mlll:;lões 
de estabelecimentos agrícolas para 
uma quantidade tão ínfima de mã
qruinas. 

O Instituto do Açúcar e do Ál
cool, que poderia Interessar-se em 
promover essa meca.nlzação, não o 
tem feito. Eis por que, agora, des
ta tribuna, transmito o apêlo dos 
plantadores de cana da Bahla, pe
dindo, ao mesmo tempo, que aque

. la entidade leve em consideração 
o alto custo da. produção da cana
de-açúcar e proVidencie pagamento 
melhor da tonelada de cana aos 
que se dedicam a essa lavoura. 

Há poucos dias, assisti pleitea· 
rem os trabalhadores das lavou
ras de ca.na melhor salário e se 
não me engano, o Instituto do Açú
car e do Álcool concordou em dar 
o aumento, que, entretanto, não 

. abrange os produtores da matéria
prima, os quais, infellzmente, não 
têm tido o amparo deVido. 

li:sse o a,pêlo que endereço àque· 
la autarquda, na certeza de que 
seus dirigentes atentarão, de logo, 
para êsses fatôres que, atendidos, 
concorrerão grandem-ent.e para o 
incremento da produção no meu 
Esta,do, quais sejam irrigação, adu
bação, mecanização da lavoura e 
assistência social :J.O trabalhador. 
Quando se estabelecer o equi!fbrio 
entre os que procura.m desenvolver 
a :produção da terra c os que pos
suem as fábricas, estaremos caml· 
nhando na estrada certa .. 

É, Sr. Presidente, quanto tenho 
a dizer no momento, em tôrno de 
indústria que no Norte e no Nordes
te preci;;fb ser ampa·rada, porqrue, 
no Sul, já goza de ambiente propf. 
elo ao desenvolvimento. O Estado 
de São Paulo, que produzia. há dez 
anos, cêrca de "quatro milhões de 
s&cas, hoje alcança vinte e cinco 
milhões e o meu Estado, a.ntes o 
maior produtor, atualmen.te pro· 
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duz_ apenas um milhão c seiscentas 
mil sacas. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Não há 
outro orador Inscrito. 

Passa•se à ...... , . 
· ORDEM DO DIA 

As duas primeiras ma térl111s cons
. tantes do avulso estão em fase de 
votação. São as seguintes : 

Continuação da votação, em 
discussão única, do Veto n.0 

8·59, do Prefeito. do Distrito Fe
deral, ao Projeto de Lei núme· 
ro 15-8, de 1959, da Cttmara do 
Dbtrito Federal, que estende 
aos civis e militares que men
ciona os benefícios da Lei- n.0 

31, de 31 de· outubro de 1947, 
e benta de pagamento dos Im
postos de transmissão o pre
atal os membros da Delegação 
do Brasil que disputaram na 
Suécia o Campeonato Mund!al 
àe Futebol, tendo· Parecer n.o 
859, _de 195S, da Comissão ele 
Constituição e Justiça, favorá
vel ao veto aos arts. 2.o, a.o, 4.o, 
6.o, 7.0, s.o, g,o e 11 e COtltrário 
ao referente ao art. 10. 

2 

Votação em segunda diS· 
cuosão do Projeto de Lei do 
Senado n.o 28, de 1959. de auto-

. ria elo Sr. Senador Silvestre Pé
rlcles, que institui o "Dia de 
Deodoro" (aprovado em primei
ra discussão cm 22 do mês em 
curso), tendo Pareceres Favo
ráveis (ns. 892 e 893, de 1959) 
das Comissões : ela Constitui
ção e Justiça e de Educação e 
Cultura. 

A lista de presença acusa o com· 
P.areclmento de 25 Senhores Sena
dores, número insuficiente oara a 
vot~ção de•ssas matériasoem 'pauta,. 

. Passa-se à 

Dbcussão única do Requeri
mento n.0 9, de 1960, do sr. Se· 

nadar Jefferson de Aguiar, pe. 
clind.o a transcrlgilo nos Anais 
do Senado do at..scurso prote· 
rido pelo Sr. Presidente da Re· 
pública, na reunião ministerial 
de 1.o do mês em curso. 

Sôbre a mesa, requerimento que 
vai ser lido. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 10, de 1960 

Requeremos a v. Exa. o adiamen· 
to - para a sessão ordlnârla do 
Pl'óximo dia 3 - da discussão e 
votação do Requerimento n.0 9, de 
1960, cm que é solicltadl!l a trans
crição nos Anais· do Senado do dis
curso proferido pelo Sr. Pr-esiden
te. da República, em 1-0 do corrente 
mês <Reg., art. 212, rv·, y) ,_nos têr
mos do art. 274, b, do Regimento 
Interno. 

·sala das Sessões, em 2 de feve
reiro de 1960. - Jefferson de 
Aguiar, Líder da Maioria em exer
cício. 

·O SR. CAIADO DE CASTRO -
Pela Ordem, Sr. Presidente. 

O S.R. PRESIDENTE - Tem 111 pa. 
lavra, Pela Ordem, o nobre Sena
dor Calado de castro. 

O SR- CAIADO DE CASTRO -
(Pala ord.em) - (*) - Sr. Presi
denta, amanhã termina o prazo pa
ra a vota.ção do veto do sr. Pre· 
feito do Distrito Federal. Se não 
me falha a m-emória, o prazo que 
é contado de hora a hora; nessas 
condições. ao ser inicla.da a sessão 
de amanhã,. já se teria esgotado. 

Pergunto à Me~a se .rião seria o 
caso de declarar, desde agora, que 
o prazo expirou. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE -· Resolven
do a QUestão de Ordem suscitada 
pelo nobre Senador Caiado de Cas
tro, Informa· a Mesa que o prazo ,,,, 

( •) - Nú~. fui I'CVI.•Io pelo oratlar, 

., 

i 
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para apl·eciação do .v~to é de trll;· 
ta dias e só se extinguirá amanha, 
quando a matéria voltará à Ordem 
do Dia. (Pausa). 

S.zndo evident~ a falta de núme· 
ro no Plenário, vou encerrar a ses. 
são.-1 Designo para. a de amanhã, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Continuação da votação, em 
di·scussão única, do Veto n.0 8·59, 
do Prefeito do Distrito Federal, ao 
Projeto de Lei n.o 15-B, de 1959, da 
Câmara do Distrito Federal, .. que 
{!stende aos civis e mllltares · que 
menciona os beneffcios da Lei n.0 

31, de 31 de outubro de 1947, e 
!senta. de pagamento dos impostos 
de tra.nsmissão e ·predial os mem· 
bros da Delegação do BrasU qu~ 
disputaram na Suécia o Campeo· 
nato Mundial de Futebol, tendo Pa· 
recer n~0 859, de.1959, da Comissão 

de Constituição c J.ustiça, fa.vorá
vel ao veto aos arts. 2.o, 3.0, 4.o, 
a.o, 7.0, 8.0 , g,o e 11 e contrário ao 
rcf·erente no art. 10. 

2 - Votação, em segunda dls· 
cussão, do Projeto de Lei do Sena
do n.o 28, de 1959, de autoria do 
sr. senador Silvestre Pérlcles, que 
institui o "Dia de Deodoro" (apro· 
vado em primeira. discussão em 22 
do mês em curso) I t-endo Par.eceres 
Favoráveis (ns. 892 e 893, de 1959) 
das Comissões : de Constituição c 
Justiça e de Educação c Cultura. 

3 - Discussão única do Requeri
m·ento n.0 9, de 1960, ·do Sr. Sena· 
dor Jefferson de Aguiar, pedindo 
a transcrição nos Anais do Senado 
do discurso proferido pelo Sr. Pre
sidente da República. na reunião 
ministerial de 1.0 do mês em curso. 

Está encerrada a sessão. · 

Levanta-se a sessão às 21 ho
ras c 35 minutos. 

... . " 



12.a Sessão da 2.0 Sessão Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 3 de fevereiro de 1960 

.!!:X~~rl.AORD1N AlUA 

PHESIDl!:NCIA J?O SENHOR CUNHA MELLO 

As 14 ho1·as e 30 minutos, acham
se presentes os Senhores Senado
res : 

cunha. Mello. 
Vivaldo Llma. 
Paulo Fender. 
Zacharlas de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorlno Freire. 
Eugênio de ~arros. 
Leõnidas Mello. 
Mathias O!ympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Ca.bral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Regina.ldo Fernandes. 
Argem!ro de Flgu.eiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Sllvastre Péricles. 
Louriva.J Fontes. 
Lima Teixeira. 
Atti11o Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de A~iar. 
Paulo Fernandes. 
Migu-el Cout-o. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Ar!:Dos. 
:Benedicto Valladares. 
Uma Guimarães. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso, 

Saulo Ramos. 
Irlneu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - (45). 

O SR. PRESIDENTE - A lista de 
presença acusa o comparecimento 
de 45 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber
ta a sessão. 

Vai ser Ilda a Ata. 

O Sr. Quarto Secretário, ser
vindo de 2. o, procede à leitura 
da .Ata da sessão antertor, que, 
posta em discussão, é sem deba
te aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, ser
vindo de 1.o, dá conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

Ns. 8 e 9, de 1960 

N.o 8, de 1960 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, eôbre o PrCYjeto de 
Lei da Câmam n.0 24. de 1958 
(na Câma.ra n.o 1.471-D, de 
1949), que regula o direito de 
greve, na forma do art. 158, da. 
Constituição' Federal: 

Re-lator : Sr. Jefjeroo11 de .Aguial'. 
A Câmara dos D2putados apro

vou o Proj()to n.0 1.471-D. de 1949, 
(84-55) que regula, o direito de gre
ve, !1a forma do art. 158 da Cons
tituição Federai., 

Apresentado p'éla Comissão Mista 
çj~ L2!s Complcmcntnrcs, em 23 de 

l 
J 
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fevereiro de 1949, teve sua trami
tação cUZicultada pelo estudo de 
comissões especiais e perma.nentes 
naquela Casa do Congresso Nacio· 
nal-J . 

A proposição originária. visava a 
regulamentação dos arts. 123, pará
grafo 2.0 , e 158 da Constituição Fe
deral. 

Na Comissão Mista, sob a Presi
dência de Lúcio Blttencourt, Car
valho Neto apres·entou substitu,tlvo 
ao Projeto n.o 924, de 1948, ao qual 
foram anexados os Projetas núme
ros 429, de 1955 e 84, de 1955, que 
versavam sôbre matéria idêntica. 

N'a Comissão de Constituição c 
·Justiça, o Deputado Joaquim Du
val apresentou substitutivo, que foi 
aprovado, com emendas apresenta
das pelos Deputados Tarso Dutra,, 
Prado Kelly, Carlos Lacerda, Sega
das Viana e MUtcm Campos. 

Na Comissão de Legislação So
cial, o Deputa,do Rogê Ferreira -
Relator - concluiu pela rejeição 
do Projeto n.o 1-471, de 1949, e seu~ 
substitu,tivos, oplnan do pela aprova
ção do Projeto n.O 84, de 1955 (do 
Deputado Auréllo Viana) apresen
tado como substitutivo da Comls." 
são, com alterações nos a,rt. 7 e 10. 

Em regime de urgência, é apro· 
vado o substitutivo da Comissão de 
Legislação Social, com a rejeição 
das emendas oferecidas pelos Depu
ta.dos Pereira da Silva (1, 2, 3, 4, 
5, 7 e 8), Antônio Horácio (6) e V'lc
torlno Corrêa (9, 10, 11 e 12). 

O substitutivo elaborado pela Co
missão de Serviço Público não me
receu apreciação, na tramitação ra
gimental. 

Vl:ndo ao Senado, em 17 de março 
de 1958, o projeto foi distribuído 
às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Legislação Sacia,!. 

Distribuído ao Senador Lima Gui
marães, em 18 de março de 1958, 
S. Exa. proferiu pa.reeer nestes têr
mos: 

"De capitallmportància para. 
a vida brasileira é o Projeto n.0 

24, de 1958, que regula o direito 
de greve. 

Tratando-se de um dos mais 
discutidos direitos assegurados 
pelos constitUintes de 46 ao tra. 
balhador brasileiro, cumpre ao 
legislador ordinário a alta m!s. 
são de regulamentar êste direi· 
to, de modo qu·e assegure as 
vantagens dêle decorrentes a.o 
operário, sem sacrifício da paz, 
da tranqüilidade social, bem 
como da segurança dos patrões. 

Esta missão será exercida 
nesta, Casa do Congresso pela 
douta Comissão de Legislação 
Social a quem incumbe pronun
clars:! sôbre o mé"r! to do pro
jeto, enquanto a nós cabe ma
nifestarmos sôbre a sua consti
tucionalidade que é pacifica-, 
pois é a própria Constituição 
que o afirma no seu art. 178 : 
"É r·~conhccldo o direito de gre. 
ve, cujo exercício a lei regu
lará". 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça não apreciou o parecer supra 
transcrlt.o. por ter oedido vista. o 
Senador Lameira Bittencourt. 

O projeto me foi redistribuído cm 
31 de julho de 1959. 

Após apreciação meticulosa dos 
projetas. apresentados na Câmara 
dos Deputados e do estudo doutri
nário at!nente à. greve (Segada.s 
Viana, Greve, Direito ou Violência; 
Barassi, Tratado de Derecho dei 
Trabajo; Guillermo 'Cabanellas, E! 
Derecho Dei Traba.jo Y sus Contra
tos; "Mariano T!ssembaum, Fran. 
cisco Carnelutt!, Llnares Qudntana 
n outros, do Instituto de Derecho 
del 'l1rabajo,- ln "La Hu.elga"; Wil
son Batalha·, Relações Colet.ivas do 
Trabalho; Cotrlm Nctto. dos Con
tratos Coletlvos de Trabalho; Ar
naldo Sussek!nd, Déllo Maranhão e 
Segad!bs Viana. Instituições de Di
reito do Trabalho; Carr.e!ro de 011· 
ve!ra, O Dire~to de Greve; Geraldo 
Bezerra de Menezes, D!ssid!os Cole· 
t.!vos do Trabalho· e Direito de Gre
ve; Daniel Amtokoletz, Tratado de 
Legislaclon de! Trabajo y Prevision 
SocinJ), apresente! à consideração 
da Comissão de Constituição c Jus-
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tiça o substitutivo de minha auto
ria (reunião realizada em 16 de 
setembro de 1959), que, refundido 
posteriormente, com a adoção de 
alguns dispositivos esposados na
queloutros apresenta.dos pelo Sena
dor Atti11o Vivacqua (art. 3.o pará
grafo 3.0 , arts. 4.o e 7.0 , parágra· 
tos 1.o, 2.o e 3.0) e pelos lfderes sin
dicais (arts. 4,0 e 13 a 19), mereceu 
a aprovação flnad dos membros da 
Comissão. 

Decidiu a Comissão de Constitui· 
ção . e Justiça destacar a parte re
lacionada com a concessão de anis
tia ampla aos grevistas, que cons
tituirá projeto de decreto legisla· 
tivo, em face do que preceituam 
os arts. 5.0 , XIV, e 66 da Constitui
ção Federal, põsto divergentes opi· 
niões emln·entes, como v. g., de Pon· 
tes de Miranda., que opinam pela 
caracterização política. da. anistia., 
cumulativa. do Executivo e Legisla· 
tlvo, mas da órbita do poder fede· 
ra!. exclusivamente, porqu·e relacio· 
nada com o direito pena.!. Passará 
a constituir projeto autônomo a 
parte relacionada com os dlssidios 
coletivos (titulo III). 

No que concerne à caracterização 
dos crimes contra a organização do 
trabalho e fixação das penas por 7 
votos contra 3, d·ecldiu a Comissão 
de Constituição e Justiça mantê· 
los no projeto, salvo ulterior deli
beração do Plenário. 

O substitutivo aprovado visa a en
grazar dois preceitos contraditórios, 
que a Constituição acolheu : os ar
tigos 123 e 158. Assegura-se o direi· 
to de greve, plenamente exercido, 
como exige o preceito vigente, do 
art. 158, que alguns intérpretes da 
Constituição reputam amplo e Ir
restrito. (Themistocles cavalcanti, 
ConstHuição Federal Comentada, 
vot IV, pâg. 43; Pontes de Miran. 
da, Comentârlos, vol. II, pâg. 65). 
Mas todos reconhecem• - e o pre· 
ceita é explicito - a distinção en
tre o direito sub.fetlvo e o .seu exer· 
ciclo cuja maneira de pôr em prâ· 
tica o recurso a lei fixaria. Pro· 
clama-se ainda a legitimidade, na 
limitação da a.ção dos grevistas den. 

tro dos pressupostos legais, a re· 
pressão aos abusos, a instauração, 
d·e ofício, dos dlssidlos coletlvos e 
a cessação da greve por decisão da 
Ju,stlça. do Trabalho (ibidem). 

O substitutivo aprovado atende 
aos pressupostos constitucionais e 
se afina com a melhor doutrina, 
constituindo, como acentuou o llus
tre Líc!er do Pl'B, esfõrço plausível 
na elaboração da lei, qu-e regula.· 
mentará o exercício do direito de 
greve, in verbts: 

"Votamos contra a inclusão 
de tôda matéria penal, porque 
a julgamos imprópria em uma. 
lei que regula o direito de gre· 
ve. Quanto ao mais votamos o 
projeto de lei que regu~a o e~er· 
cício do direito de greve, apro
vando·o com restrições; umas, 
decorrentes de nos.sa formação 
jurídica ·e outras vinculadas ao 
programa e aos ideais do Par. 
tido Trabalhista Brasileiro. 

Bem compreendemos que as 
atuals circunstâncias de ordem 
politica., social e econõmica do 
Brasil não nos permitem a eJa. 
boração de uma lei que se ajus. 
te melhor ao sentido humano 
da greve, fato social emergente 
do conflito entre os interêsses 
do capital e do trabalho. Ma.ls 
amplas seriam as reivindica
ções das .classes obreiras do 
Pais que vêem na greve uma 
conquista. histórica, do traba
lhador oprimido, na luta pelo 
seu bem·estar. 

Também no aspecto jurídico 
constitucional da.. greve, senti· 
mos qu.c o projeto poderia ter 
avançado. um pouco mais no 
sentido liberal ·democrâtico. 

O a.rt. 158 da Constituição Fe· 
dera! assegura o dtreito de gre. 
ve, sem restrições, ou apenas, 
com restrições vinculadas à or· 

· ganizáção e funcionamento da 
Just!Çá.=do Trabalho. Isso vale 
dizer que a lei destinada a re· 
guiar o exerciclo daquele lnstl· 

) 

I 
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tu to não podia criar restrições 
à área da franquia constitu
cional!-

Regular o exercício de um 
direito é assegurar a sua a.pli
cação ampla e irrestrita. Nun
ca retluzir o conteúdo da regra 
social. 

Mas, se considerarmos o que 
é direito de greve, na. legisla
ção de outros povos, chegare
mos a sentir que o projeto em 
causa, mesmo longe de atingir 
o Ideal, é um belo passo que 
se dá no sentido da ordem eco
nômlca e da paz social". 

Acentue-se que os substitutivos do 
Senador Attilio Vivacqua. e dos Ii
deres sindicais coincidem com o 
substitutivo que elaborei. O substi
tutivo aprovado quase se identifica 
com aquêles e constitui solução viá
vel para o problema do exercicio do 
direito de greve, no momento atual. 

Só os extremistas e extrema.dos 
lhe dão combate, embora reconhe
cam tGdos qu:e o projeto aprovado 
Í>ela Câmara dos Deput.ados não 
poderia ser· aprovado e sanciona.· 
do ! E ninguém diverge ao reco
nhecer o equilíbrio do seu texto, 
garantindo empregados e emprega
dores, sem prejudicar a ordem pú
blica. e sem vulnerar a segurança 
nacional. O legislador não patro
cina interêsses de classes, mas pre
serva o interêsse da coletividade no 
embate dos grupos e na luta das 
classes. l!:ste foi o principio domi
namte na elaboração do projeto, 
que mereceu aprovação unânime na 
Comissão, eis que, como define o 
Riegiment-o Interno, o voto com res
trição é favorável à proposição (ar
tigo 135, parágrafo a. o). 

O projeto será submetido ao jul
gamento da Comissão de Legislação 
Social e o Plenário decidirá afina.!. 

A Comissão de Constituição e Jus
tiça opina pela aprovação do se
guinte 

st!Bstno•nvo 

TlTULO I 

Do clireito de greve 

Capitulo I 

Conceito e extensflo 

Art. 1.0 Os dissidios coletivos de 
trabalho poderão ser dirimidos pe. 
los órgãos da Justiça do Trabalho 
oUJ pelo exercicio do direito de gre
ve, na forma. desta lei. 

Art. 2.o Considerar-se-á exercicio 
legitimo do direito de greve a sus
. pensão coletiva e temporária da 
prestação de serviços a emprega
dor, por deliberação da assembléia 
geral de entidade sindica.l repre
sentativa da categoria profissional, 
interessa;da na melhoria ou manu
tenção das condições de traba.lho 
vigentes na emprêsa ou emprêsas 
correspondentes à categoria. tot.al 
ou parcialmente, com a indicação 
prévia e por escrito das reivindi
cações formula.das pelM emprega. 
dos, na forma 3, de acôrdo com as 
condições previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Não se inclui 
no conceito de greve a diminuição 
injustificada do ritmo de produção. 

Art. 3,0 Só poderão participar 
do movimento grevista, em tôda.s 
as suas fases. as peg~oas tisicas 
que prestam serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob a 
dependência dêste e media.nte sa
lário. 

Parágrafo único. São considera
das licitas as greves reivindicató
rias, de natureza econômica e as 
vinculadas a.o exerciclo da atlvlda
dc profissional. 

Art. 4,0 É vedada a extensão do 
movimento grevista a outras emprê
sas, estabelecimentos, seções ou atl
vidades da mesma ca.tegorla profis
sional, sem a prévia deliberação da 
assembléia geral da entidade sindi
cal que tiver autoriza·do a greve, 
origlnàl'lamente, ou. da entidade sin
dical que . represente a categoria. 
profissional, Interessada na exten
são do movimento grevista. 
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Art. 5.0 O direito de greve não 
pode ser exercido ,Pelos servidores 
da. União, Territórios, Estados, Mu
nicipios e autarquias salvo se se 
tratar de serviço industrial e o pes· 
soa! não receber remuneração fixa· 
da por lei ou estiver amparado pela 
legislação do trabalho. 

Capitulo II. 

Condições para o exercício do 
direito de greve 

Seção I 

Das Assembléias Gerais 

Art. 6.0 o exercício do direito de 
greve deverá ser autorizado por de
cisão da assembléia 5eral do Sin· 
dicato, que representar a ca.tegoria 
profissional dos associados, por dois 
terços, em primeira .convocação, e, 
por um têrço, em segunda convoca
ção, em escrutínio secreto e por 
maioria de votos. 

§ 1.0 A Assembléia Geral insta
la.r-se-á. e funcionará na sede do 
Sindicato ou no local designado 
pela Federação ou Confederação in
teressada, podendo, entretanto, reu
nir-se simultâneamente na sede das 
delegacias e seções dos Sindicatos 
(Consoliüaçã.o das Leis do Traba
lho, art. 517, parágrafo 2.0 ), se sua 
base territorial fôr int~rmunicipal, 
esta<lu,al ou nacional. 

Entre a primeira e a segunda con
vocações. deverá haver o interregno 
minlmo de 2 (dois) dias. 

§ 3.0 O "quorum" de votação 
será de 1/8 (um oitavo) dos asso
ciados, em segunda convocação, nas 
entidades sindicais que representem 
mais de 5.000 (cinco m!l) profissio
nais da respectiva c a tegor!a.. 

§ 4,0 Sempre que o irrompimen
to da greve tenha sido autorizado 
por associados em núm.ero inferior 
à metade dos profissionais da ca
tegoria.. f1!1ados à entidade sindi
cal e Interessados na reivindica
ção, ao empregador é facultado im
petrar ao Ministério <lo Trabalho, 
Indústria e Comércio a reallza:ção 
de plebiscito na emprêsa, fábrica, 
estabelecimento ou seção afetados 

pelo movimento grevista, no prazo 
de 5 (cinco) dias, a partir da noti
ficação (art. 11), de acôrdo com 
as formalidades previstas nesta lei. 

§ 5.0 O empregador e seus pre
postos diretos não participarão do 
plebiscito, sob pena de nulidade. 

§ 6.° Caso se apure qua a maio· 
ria dos emprega-dos não deseja par· 
ticlpar do movimento grevista, as 
autoridades competentes garantirão 
o llvre exercício profissional, sem 
prejuízo da participação da mino· 
ria na suspensão do trabalho, nos 
têrmos desta lei. 

Art. 7,0 A Assembléia-Geral será 
convocada p~la Diretorla do Sindi
cato, com a publicação de editais 
nos jornais do local de situa.çã.o da 
emprêsa, com a ant~cedência míni
ma de 10 (dez) dias. 

§ 1.o O edital de convocação de
verá conter : 

a) indicação de local, dia e hora 
parra a realização da Assembléia-Ge-
ral; , 

b) designação da ordem do dia., 
que scrà exclu.slvamente ·destinada 
à discussão das reivindicações e de· 
liberação sôbre o movimento gr4'
vista. 

§ 2.0 As decisões da Assembléia
Geral serão adota.ctas com a ut11i
zação das cédulas "sim" e "não". 

§ 3.0 A mesa apura<lora será 
presidida por membro do Ministé
rio Público do Trabalho ou por pes
soa de notória idoneidade, designa.· 
da pelo Procurador Geral do Traba· 
lho ou Procuradores :Regionais. 

Art. 8.0 Apurada a votação e la
vrada· a ata, o Presidente da As· 
sembléia providenciará a remessa 
de cópia autent-icada, do que foi de· 
liberado pela maioria, ao Ministro 
do Traba.lho, Indústria e Comércio 
ou ao Delegado:· Regional do ll'ra· 
balho. · 

Art.. 9.0 É vedado a pessoas físi· 
cas ou jurídicas, estranhas ao Sin· 
dicato. qualquer interferência na 
Assembléia·Geral, salvo os delega· 
dos do 'Kíilriistério do Trabalho, In· 
dústrb ·'e ·comércio, especialmente 
designados~-pelo Mlinlstro ou por 
quem o represente. 

r: 
' 
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Art. 10. Não existindo Sindicato, 
que r·3pr..;sentc a categoria profis
sional, a. Assembléia-Geral será pro
movida .P·ela Federação a que se 
vincularia a entidade sindical, ou 
l1!1 hipótese de inexistência desta, 
p~la correspondente Confederação. 

Parágrafo único. ·Quando as rei· 
vindicações forem formuladas por 
empregados, ainda não representa
dos por Sindicato ou entidade Sin· 
dical de grau superior, a AISsem
bléia-Geral será promovida pelo Dl· 
reter do Depa.rtamento Nacional do 
Trabalho, no Distrito Federal, e pe
los Delega.dos Regionais do Traba
lho, nos Estados, a requerimento 
dos interessados. 

SEÇAO II 

Da.ç notificações 

Art. 11. Aprovadas as reivindica· 
ções e deliberado o irrompimento 
da greve, a Diretoria da entidade 
sindical notificará o e1npregador, 
por escrito, assegurando-lhe o prazo 
de 5 (cinco) dias para a solução 
pleiteada pelos empreg-ados, sob pe
na de abstenção pacifica ao traba· 
lho, a pa.rtir de mês, dia e hora, 
que mencionará na notificação, 
com o inbrrcgno mínimo de 5 (cin
co) dias, nas atividades acessórias 
e d·e 10 (dez) dias, nas fundamen
tais. 

§ 1.0 A Dlretoria envia.rá cópias 
autênticas da notificação às auto
ridades mencionadas no art. 8.0 des· 
ta lel, a fim de que adotem provi
dências para. a manutenção da or
dem, garantindo os empregados no 
exer.cicio legítimo do direito de gre
ve e resguardando a emprêsa de 
quaisquer danos. 

~ 2.o Recebendo a comunicação 
pr·evista no parágrafo anterior, o 
Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio a transmitirá ao Minis
tério Público do Trabalho, que po· 
derá suscitar, de ofício, dlssídio co· 
letivo para conhecimento e julga· 
menta das reivindicações formula· 
das pelos empregados, sem prejuí· 
zo da parallsação temporária do 
trabalho. 

Al't. 12. A greve não excederá o 
prazo de 30 (trinta) dias, nas ati. 
vidadeõ funda,mentais, e de 60 (ses
senta) dias, nas atividades acessó
rias, não se computando nestes pra
zos o período de tramitação do pro
cesso para o julgamento. 

SEÇAO III 

Da conclltação 

Art. 13. O Diretor do Departa
mento Nacional do T.rabalho ou o 
Delegado Regional do Trabalho ado
tará tôdas as providências para 
efetivar a concil!ação entre empre
gados e empregadores, com a assis
tência da Procuradoria da Justiça 
do II'.rabalho, no prazo de 5 (cinco) 
dias, a partir da deliberação da As· 
sembléia-Geral, que tiver autoriza
do o irrompimento da greve. 

Ca.pítulo III 

Das atividadcs fundamentais 

Al't. 14. Consideram-se funda
mentais as atlvidades nos serviços 
d<! água, energia, luz, gâs, esgotos, 
comunicações, transportes, carga 
ou descarga, serviço funerário, hos
pitais e maternidades, venda de gê
neros alimentícios de primeira ne. 
cessidade, farmácias e drogarias, 
hotéis e indústrias básicas ou essen
ciais à defesa nacional. 

Parágrafo único. O Presidente 
da República, ouvidos os órgãos 
competentes, baixaJ.Iá, dentro de 30 
(trinta) dias, decreto especifican
do as indústrias básicas ou essen
ciais à def·esa nacional, cuja revi
são só será permitida de dois em 
dois anos. 

Art. 15. Na atividade em servi
ço de transporte <terrestre, marí· 
timo e aéreo), a paralisação do tra
balho em veículos em trânsito e 
dos respectivos serviços só será per
mitida após a conclusão da viagem, 
nos pontos terminais. 

Art. ··16. Nas a'tivldades funda
mentais, que não possa.m sofrer pa· 
ral!sação, as autoridades competen
tes poderão fazer guarnecer a cm-
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prês.a !lOl' terceiros e determinar 
o funcionamento dos resp~ctlvos 
serviços. 

Art. 17. A requerimento do em· 
pregador e por determinação do Trl· 
bunal do Tra.balho competente, os 
grevistas organizarão turma.s de 
emergência, com o pessoal estrita. 
mente necessário à cons·ervação das 
máquinas e de tudo que, na emprê. 
sa, exija assistência "permanente, 
de modo a ass-egurar o reinicio dos 
trabalhos logo após o término da 
greve. 

Art. 18 .. Será de 72 {setenta e 
duas horas o pré-aviso para a de· 
flagração da greve, nas atlvldades 
fundamentais e nas acessórias, 
quando motivada pela falta de pa· 
gamento de salários nos prazos pre. 
vistos em lei ou pelo não cumpri· 
menta de decisão, proferida em dis
sídio coletivo, que tenha transitado 
em julgado. 

Capítulo IV 

Do irrompimento e do exerci
cio do direito de greve 

Art. 19. Decorridos os prazos pre
vistos nesta lei, c sendo Impossível 
a concillação preconizada pelo ar
tigo 12, os empregados poderão dei· 
xar de exercer a sua a.tlvidade pro
fissional, desocupando o estabele· 
cimento da emprêsa. 

Parágrafo único. As autoridades 
garantirão livre acesso a.o local de 
trabalho aos que queiram prosse· 
gulr na prestação de serviço ao em· 
pregador. 

Art. 20. Os grevistas não pode. 
rão praticar quaisquer a.tos de vlo· 
lêncla contra pessoas e bens( agres
são, depredação, sabotagem, lnva· 
são do estabelecimento, lnsu~tos, 
pregar ou ostentar cartazes ofensi
vos às autoridades . ou ao empréga. 
dor ou outros d·e Igual natureza), 
sob pena de demissão por falta gra. 
ve, sem prejuízo da responsa.blll· 
dade criminal, de acôrdo com a le· 
glslação vigente. 

Capítulo V 

Das garantias dos grevistas 

Art. 21. São garantias do direi· 
to de gr·eve : 

I - o a.llclamento e a propagan
da por quem pertença à categoria 
profissional e preste serviços à em· 
prêsa; 

II - a coleta de donativos e o 
uso de cartazes de propaganda. pe
los grevistas, desde que não ofen
sivos e estranhos às reivindicações 
da categoria profissional; 

III - Proibição de despedida do 
empregado, que tenha pa.rtlclpado 
pacificamente de movimento gre
vista; 

IV - proibição ao empregador de 
admitir novos empregados em subs· 
tltuição a.os grevistas. 

Parágrafo único. N'os períodos 
de preparação, declaração e no 
curso da greve, os empregados que 
dela partlcipa.rem não pod·erão so
frer constrangimento ou coação por 
parte do empregador ou de autor!· 
dade pública, direta ou indireta
mente. 

Art. 22. A greve licita não res
cinde o contrato de trabalho, nem 
extingue os direitos e obrigações dê· 
le resultantes. 

Parágrafo único. A greve sus
pende o contrato de trabalho, asse
gurando-se aos grevistas o paga
mento dos salários durante o pe· 
riodo da su:a duração e o cômputo 
do tempo de parallsação como de 
trabalho efetlvo, se deferidas pelo 
empregador ou pela Justiça do Tra.· 
balho as reivindicações formuladas 
pelos empregados, total ou parcial
mente. 

Art. 23. Os membros da Dircto. 
ria da entlda.de sindical, represen
tativa dils -gr~vistas não poderão 
ser presos--ou-detidos, salvo em fia· 
grante delito· ou em obediência a 
mandado judicial. 

Capitulo VI 

Da ilegalidade da greve 

Art. 24, A greve será reputada 
ilegal: 

I ,. 

'l; 

. 
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I - Se não atendidos os prazos 
e desprezadas as condições esLabe· 
lecidas nesta lei; 

II - se tiver por objeto reivln· 
dicação julgada improcedente pellll 
Justiça do Trabalho, em decisão 
definitiva, hâ menos de 1 (um) 
ano; . 

III - se deflagrada. por motivos 
políticos, partidários, religiosos. so· 
ciais, de apoio ou solida,riedade, sem 
qualquer reivindicação que interes· 
se direta e legitimamente à catego· 
ria profissional; . 

IV - se tiver por fim alterar con
dição constante de acôrdo sindical, 
convenção coletiv!h de trabalho ou 
clecisão normativa da Justica do 
Trabalho em vigor, salvo se· tive
rem sido modificados substancial· 
mente os fundamentos em que se 
apóiam; 

V - Se o Tribunal Superior do 
Trabalho, a requerimento da Pro· 
curadoria Geral do Trabalho, de· 
cidir, por 2/3 (dois terços) dos 
ceus membros, que a greve irrom
pida não atendeu aos prazos e con· 
dições desta lei, determinando o 
retômo dos grevistas à atlvidade 
profissional, no prazo que fixar e 
sob as cominações que prescrever. 

TíTULO II 

Da intervenção da Justiça do 

Trabalho 

Capítulo I 

Do dissídto coletivo 

Art. 25 Caso se não efetive a 
concll!ação autorlzn.da pelo art. 13, 
o Procurador designado suscitará 
dissidio coletlvo perante o Tribunal 
Regional do Trabalho ou Tribunal 
Su]lerior do Trabalho, se a greve se 
estender a mais de uma região, no 
prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 26. O dissidio coletivo decor
rente de movimento grevista terá 
tramitação de acôrdo com o Capf. 
tuJo IV do Titulo X da Consollda· 
ção das Leis do Trabalho, com as 
modificações constante.~ desta lei. 

· Art. 27. Recebendo a. petição inl· 
ela!, o Presidente do Tribunal no· 
tlficará as partes Interessadas para 
a audiência de conciliação, que será 
realizada no prazo de 72 (setenta 
c duas) horas, com a apresentação 
no mesmo ato, se não houver acôr· 
do, das razões e documentos dos 
litigantes. 

Parágrafo único. Os processos de 
acôrdo, firmados perante a autori
dade administrativa ou. decorren
~.:!~ dos procedimentos indicados 
neste ai' Ligo, serão submetidos à ho· 
molog-ação do Tribunal pelo respec. 
t.!vo Presidente; 

Art. 28. Os litigantes e o Minis· 
térlo Público do Trabalho poderão 
louvar-se em perito para o exame 
sumário das razões invocadas pelas 
partes em lltíglo, no pra,zo de 3 
(três) dias, apresentando relatório 
e indicar. do fórmula concillatória 
para pl\r têrmo às divergências en
tre empregados e empregador. 

Art. 29. Na ausência d·~ indica. 
ção de peritos ou na hipótese de dl· 
vergê.ncla entre êles, o Presidente 
do Tribunal do Trabalho competen
te nomeará perito para os fins pre
vistos no artigo anterior, se enten. 
der conveniente a diligência ou 
julgar indispensável· a elucidação 
da divergência. 

Art. 30. Não havendo conclli&· 
ção na audiência prevista no art. 
27 o Presidente do Tribunal deter
minará tôdas as providências, pa
ra que o julgamento se realize den
tro do pra,zo de 10 . (dez) dias, con
tados da data da audiência, ouvln· 
do, no Interregno, o Ministério Pú· 
blleo do Trabalho. 

Art. 31. Na decisão que dirimir 
a controvérsia, o Tribunal do Tra· 
balho fixará as condições e normas, 
que deverão ser observadas. pelas 
partes Interessadas. 

Art. 32. O acórdão será enviado 
às partes, por cópia, a-companhado 
de notificação, e será publicado no 
órgão· oficial, no prazo de setenta e 
dulhS (72) horas, a partir da data 
do julgamento. 
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Art. 33. O prazo para recurso 
correrá da publicação do acórdão 
no órgão oficial. 

Art. 34. A decisão será Imediata· 
mente cumprida, em definitivo, ln· 
dependentemente da Interposição 
de recurso, que terá efeito devolu· 
tlvo. 
· Art. 35. O julgamento do recurso 
ordinário na Instância superior 
obedecerá os prazos e as normas 
previstas nos arts. 30 e· 32 desta lei, 
preferencialmente. 

Capitulo II 

Das rev~6es tarifárias e das 
1TULioraç6es de preços 

Art. 36. Sempre que o atendi· 
m~nto das reivindicações dos ass!h· 
larlados Importar em revisões tari
fárias e majorações de preços das 
utllldades, o Ministério Público do 
Trabalho promoverá a relbllzação 
d.e pericla contábll para verificação 
da aplicação total dos aumentos 
obtidos nas majorações sa.larials 
contratadas, ou Indicará ao Poder 
Executivo a redução dos aumentos 
concedidos, segundo o apurado pela 
pericla. 

Parágrlhfo único. Não devem ser 
considerados os aumentos deferidos 
aos Dlretores e auxlllares diretos 
da emprêsa, os créditos de compa· 
nhias subsidiárias ou a conversão 
da divida em moeda estra,ngelra, 
com o propósito de reduzir os lu· 
cros e onerar a despesa. 

Cap!tuJo III 

Da cessação da greve 

Art. 37- A greve poderá cessar: 
I - por determinação do Trlbu· 

nal Superior do Trabalho ( a,rtigo 
25,.V); 

II - pelo atendimento parcial ou 
total das reivindicações formuladas 
pelos grevistas; 

III - por deliberação da maio· 
ria. dos associados, em assembléia 
geral; 

IV - por acôrdo dos interessa
dos, diretamente ou p·erante a Jus· 
tlça do Trabalho; 

V - por decisão aclotada pela 
Justiça do Trabf.blho, em dissfdlo 
coletivo pertinente às reivindica
ções, que constituíam o seu obje· 
ti v o. 

Art. 38. Cessada a greve e com 
o retôrno dos empregados ao servi· 
ço normal, nenhuma penalidade po
derá ser imposta pelo empregador 
ao empregado pela participação' no 
movimento coletlvo. 

TiTULO III 

Da injringência disciplinar 
injração legal 

Capitulo I 

e da 

Das sanç6es disciplinares 

Art. 39. Pelos excessos pratica
dos, quando devidamente apurados 
por autoridade competente, os gre
vistas poderão ser 'Dunldos : 

a> advertência.· 
b) suspensão, até 30 dias; 
c) demissão. 
Art. 40. Nenhuma demissão po

derá ser imposta sem que o empre
gado tenha cumprido anteriormen
te pena de suspensão, por 30 dias, 
por falta de igual natureza. 

Art. 41. As penas impostas aos 
grevistas pelos excessos praticados 
podem ser ex!hmlnadas e julgadas 
pela Justiça do Trabalho. 

Capitulo II 

Dos crimes e das penas 

Art. 42. Além dos previstos no 
Titulo IV da Parte Especial do Có· 
digo Penal, constituem crimes con
tra a organização do trabalho : 

I - promover, participar ou ln· 
suflar greve ou "lock-out", com des. 
respeito às condições previstas nes-
ta lei; . · 

II - Incitar desrespeito à sen
tença normátlca da Justiça do Tra
balho, que puser têrmo à greve, ou 
obstar à sua exeimção; 

III - Delxar·~o empregador, ma
liciosamente, "de cumprir decisões 
normáticas da Justiça do .Trn
balho, ou obstar a sua execução; 

I 

,! 
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IV - Incitar à greve ou "Jack· 
out", ou a!!ciar participantes, quan· 
do estranlios à profissão ou ati vida· 
de económica; 
V- Onerar a. despe:;a com div:

das fictícias OU; de qualquer modo 
alterar maliciosamente os lança~ 
me~tos cpntábe!s para. obter majo
raçao de tarifas ou preços; 

VI - Adicionar aos lucros ou fa· 
zer !nvestim·entos com os rendimen· 
tos obtidos com revisões tarifárias, 
ou aumento de preços, especifica· 
mente destinados a aumt!ntos sala.· 
riais de empregados; 

VII - Exercer coação para impe
dir a greve: 

Pena : - Reclusão de seis mes~s 
a um ano e multa de Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros) a Cruzeiros 
100.000,00 (cem mU cruzeiros). Ao 
reincident-e anllca.r-se-á a penalida· 
d~ em dóbro~ 

s 1.0 Os estrangeiros, que ln· 
f~ingirem as prescrições desta lei, 
serão passiveis de expulsão do ter
ritório nacional, ar juizo do Go· 
vêrno. 

§ 2.° Caberá pri5ão preventiva 
nos proc•3SSos referentes aos crimes 
contra a organização do trarbalho. 

Art. 42. A paralisação total o•1 
parcial da· atividade da emprêsa, 
por inicia.tiva do empregador, "lock 
out", aplicam-se as disposições des
ta lei. 

TíTULO IV 

Disposições finais 

Art. 43. Tôda autoridade poli· 
cial ou administrativa, que impe· 
dir o'll. tenta r impedir o legitimo 
ex:ercício do direito de greve, será 
responsabil!zada na forma das 
leis em vigor. 

Art. 44. Revogam-se as disposi
ÇC()3 em contrário, especialmente o 
Decreto-lei n.0 9.070, de 15 de mar
ço de 1.946. 

Art. 45. Esta lei entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 9 de ou
tubro de 1959. - Lourtval Fontes, 
Presidenb. - Jefferson de Aguiar, 
Rt'lator. - A1'gemiro de Figueiredo, 

com restrições. - Attízto Vivacqua, 
vencido em parte. - Ml!ton Cam
pos; com restrições. - Rtt1/ ca.r.nei
ro. - João Vl!lasbóas. - Ary 
Vianna. - Benedtcto Valladares. -
Francisco Gallottt. · 

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PE-
LO SENADOR ATTlLIO VIVAC
QUA AO PROJETO DE LEI DA 
CAMARA N.o 24, DE 1958. 

Regula o exercício do dtreito 
de greve. 

O Congresso Nacional decreta : 

Capitulo I 

Conceito, irrupção e duração 
da greve 

Art. 1.0 Greve é a paralisação 
colctiva, temporária e pacifica da 
atividade de uma seção, de um es
tabelecimento, de uma emprêsa ou 
d~ várias cmprêsas, realizada por 
d·eliberação dos trabalhadores com 
a finalldade de obter reconheclmen· 
t.o de direitos ou novas condições 
de trabalho. 

Art. 2.0 O direito de greve, pre· 
visto no art. 158 da Constituição, 
é assegurado, na. ·forma desta l-ei, 
nos trabalhadores que mantenham 
relação de emprêgo em atividades 
privadas e aos empregados de es
ta.bel·ecimentos ou serviços comer
ciais ou industriais da União, dos 
Estados, dos Territórios, dos Muni· 
cípios e das Autarquias, não consi
derados servidores públicos e au
tárquicos, mas subordinados a pre
ceitos básicos sôbre relações de em. 
pregos estabelecidos na legislação 
do trabalho. 

Art. 3.0 o prazo para início da 
gr<W::! não será inferior a cinco (5) 
dias nas atividades acessórias, e a 
c!e:?: (10) dias, nas at!vidadt!s fun· 
d.v.mentais, conti!Jdos da data da 
cn !rega, das notific:J.ções referidas 
no art. 9.0 • 

§ 1.° Consideram-se fundamen· 
tais as. atividades nos serviços de 
água, energia, gás, 'luz, esgotos, co· 
municaçõ~s. transportes, portuâ· 
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rios, hospitalares, farmácia, droga.. 
ria,s, na Ia v oura e na pecuária, nos 
estabelecimentos de vendas de ·u,ti· 
!idades ou gêneros essenciais à 
vida da. população, hotéis e nas i.'l· 
dústrias básicas ou ess·enciais à de
fesa na-cional. 

§ 2.o Consideram-se acessórias 
as atlvidades não classificadas en· 
tre as fundamentais. 

§ 3.o O Presidente da Repúbl!· 
ca, ouvidos os órgãos competentes, 
baixará, dentro de·trinta (30) dias, 
decreto especificando a,s indústrias 
básicas ou essenciais à defesa na· 
cional. Essa especificação será re
vista bienalmente p~la forma esta
belecida neste parágra.fo. 

Art. 4.0 A greve não poderá ex· 
ceder o prazo de . vinte (20) dias, 
nas ativldalies fundamentais, e de 
quarenta: (40) dias; nas atlvidades 
a.cessór!as, não se computando n.es· 
tes prazos o período de tramitação 
do processo para julgamento do 
conflito. 

Capítulo II 

Forma e. condtç6es do exercício 
do direito de greve 

· Art. 5.0 A greve deverá ser auto· 
rizada pela Assembléia Geral do 
Sindicato que representar a cate
goria profissional, em votaQão, por 
escrutinio secreto por 2/3 (dois ter
ços) dos ·associados presentes. 

Parágrafo único. O associado 
para participar da Assembléia G•e· 
ral, deverá estar ·em gôzo pleno de 
seus direitos sindicais. 

Art. 6.o A ·convocação da Assem· 
bléia Geral a que se refere o artl· 
go 5.0, será feita por edital, pu· 
blicado com antecedência mínima 
de 10 dia.s, pelo menos 2 vêzes, no 
órgão oficial da União, dos Estados 
ou Territórios respectivos) e em 
jornal editado no local da sede da 
~n tiüade, J;>referindo-se os de clr· 
culação diária, onde houver. 

Parágrafo único. O edital men· 
danará a, no.tureza da reivindica· 
c;ão c a proposta de greve. 

Art. 7.0 O "quorum" para insta· 
.J:xção e realização da Assembléia. 

Geral S·~rá, cm primeira convoca
ção, de metade mais um dos asso
ciadoa, e ern segunda convocação, 
de 1/5 no minlmo dos associados. 

§ 1.0 Entre a, data designada 
para a reunião da Assembléia Ge
l'al, em pL"imeira convocação e a 
da que se real!za,r em segwu:la con· 
vocação, deverá mediar o prazo mi· 
nirno de cinco (5) dia.s. . • 

§ 2.o A Assembléia Geral Insta. 
lar-se-á e funcionará na sede do Sin
ct1cato ou no local designado pela 
Federação ou Confederação de que 
trata o art. 8.0 , podendo, entretan
to, reunir.se. simultâneamente na 
e.ede das delegacias ou s·eções do Sln· 
clicato (art. 517, parágrafo 2.0 da 
constituicão das Leis do Traba.lho), 
sa sua base territorial fôr intermu
niclpal, estadual oU: nacional. 

§ a.o Ocorrendo a hipótese pre
vista na última parte do pa,rágrafo 
anterior, caberá a direção dos tra
balhos da Assembléia Geral aos de· 
legados das Delegacões ou Seções e 
a dois (2) Secretários escolhidos 
pelo Presidente do Sindicato, que 
pree.ncham os requisitos do art. 529 
da Consolldação das Leis· do Tra
balho. · 

§ 4.0 No que não contrariarem 
as disposições desta, observar-se-ão 
no que forem apUcáveís, os Esta. 
tutos dos Sindicatos, e, no caso do 
artigo 8.0 , os das Federações e Con· 
federações. 

Art. 8.0 As Federações e Confe. 
derações, estas. na. falta daquelas, 
compete realizar as Assembléias Ge· 
rals quando inexistir o Sindicato 
representativo da ativldade interes

. sada no seu grupo ou pla,no, obser-
vado o disposto no art .. 6.o. -

Parágrafo único. Na hipótese 
dêste artigo, o "quorum" para a 
real!zaçãq ~a ·Assembléia Gera,!, pre
visto nci'':"art; .. 7.0 , será formado pe
los trabà!hadores das emprêsas 
compreendidas na reivindicação. 

Ar~. 9.0 Votadil-s as reivindica. 
~ões e a· greve, compete ao Presi
dente dacentidade notificar: 

a) a entidade sindical repre
sentativa dás atlvidades econômi· 

:J• 

, 

·, 
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ca.s compreendidas na solução da 
reivindicação; 

bl a emprêsa, quando a preten
são disser respeito privativamente 
aos seus empr·egados ou quando não 
existir sindicato r<!presentatlvo; 

c) a autoridade Ioca.I do Minis
tério do Trabalho, Indústria e Co· 
mércio. 

Parágrafo único. A notificação 
será acompanhada. da pu.blicação 
do edital de convocação e da ata 
dos trabalhos da Assembléia. Geral, 
que registrará o teor da reivindica. 
ção, a proposta da greve e a data 
de sua Irrupção. 

Capítulo III 

Oonctltaçilo e intervençilo da 
Justiça do Trabalho 

Art. 10. Ao receber a notifica
ção, a autoridade local do M1n1sté· 
rio do Trabalho, Indústria e Comér
cio dl!igenciará, dentro de quaren
ta e oito horas, a reunião das clas
ses interessadas no sentido de ob· 
ter a conc111ação das partes, lavran· 
do-se atas de seus trabalhos e reu
niões. 

Parágrafo único. Para. cumpri· 
mento do determinado neste arti
go, será constituída uma comissão 
mista, sem atribuição decisória, 
compost.a de um representante da· 
c:uele Ministério e de um represen
tante de cada. uma das partes, de
sãgnado pelas diretorias das res· 
pectivas entidades. · 

Art. 11. No caso de acôrdo, a au
toridade do Ministério do Trabalho, 
Indústria. e Comércio encaminha· 
rá, dentro de 48 horas, no máxi· 
mo, o prOCl!sso para homologação 
pelo Tribunal do Trabalho ou, para 
a instauração da Instância do dis· 
sidio coletivo, desde que não solu
ric>nado o conflito nos nra.zos esta· 
t.ui dos no art. 4.o. • 

§ 1.0 A autoridade do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, 
no encaminhar o processo da gre
V·~. fará circunstanciado relatório, 
remetendo ta.ntas cópias quantas 
for.em as partes interessadas na 
controvérsia, 

§ 2.0 O dissidio coletivo decor· 
rente do processo de greve obede· 
cerá aos preceitos desta lei, e no 
que com ela não conflitarem, aos 
dispositivos aplicáveis do Capitulo 
IV do· Título X da Consolidação da.s 
Leis do Trabalho. 

Art. 12. As partes interessadas 
poderão, sempre em conjunto, antes 
de decorrido o prazo estabelecido no 
art. 4.0 , requerer o pronunclamen- · 
to do Tribunal competente paa·a 
j ulga.r o conflito. 

Art. 13. Recebendo o processo 
para instauração da Instância do 
dissídio, nos têrmos do art. 11 des· 
ta lei, o Presidente do Tribunal no~ 
t!flcará as partes interessadas para, 
a audiência de conci!lação, que será 
reallzada dentro de setenta e duas 
(72) horas enviando, ~om a notifi· 
cação, cópia do rela tório a que se 
ref·~rc o parágrafo 1.o do art. u. 

Parágrafo único. No mesma ato 
da audiência de conc1liação, se não 
houver acôrdo, as partes apresenta
rão as respectivas razões devida· 
mente instruídas. 

Art. 14. Não havendo concillação 
na audiência referida. no artigo an· 

. terlor, o Presidente do Tribunal de
terminará tôdas as providências 
para que o julgamento se processe 
dentro do prazo de dez (10) dias, 
contados da rea.Uzação da audlên· 

. ela, ouvida, no Interregno, a Pro· 
curadoria da Justiça do Trabalho, 
em 48 horas. 

Art. 15. Decidindo a controvér
sia, o Tribunal do Tra.balho fixará, 
nos t.êrmos do parágrafo 2.o do ar· 
tigo 123 da Constituição, as normas 
e_ condições de trabalho que deve
rao S·er. obs·ervadas de futuro, pelas 
partes. interessada.s. 

Art. 16. O acórdão será enviado 
às partes, por cópia, acompanhado 
de notlflcacão, e, bem assim, publi· 
CR.do no órgão oficial, Do prazo de 
eetenta e duas (72) horas, contado 
do julgamento. 

Art. 17. O prazo para recurso 
correrá da publicação do acórdão 
nq órgão oficial. · 

A'rt. 18. A decisão será !mediata
mcnt.~ cumprida, cm definitivo, ln-
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dependentemente da interposição 
de recurso. 

.Airt. 19. O processo de julgamen· 
to do recurso ordinário na instân
cl~~t superior obedecerá aos prazos e 
ao disposto nos arts. 14 e 16. 

Capitulo IV 

Cessaçtio da greve 

Art. 20. A greve cessará : 
al por acôrdo das partes inb 

ressadas, homologado judicialmen
te; 

b) por deliberação da Assem· 
bléia Geral da ent!dade sindical; 

cl por sentença proferida no dls· 
sídlo a que se refere o art. 11. 

Capitulo v 
Gartr.ntias dos {11'evi8tas e da 
emprêsa - Disposições tinais 

Art. 21. ~ garantida ao greVista 
a permanência no emprêgo, nos 
seis meses seguintes ao término da 
greve,· salvo ocorrência de justa 
causa, ou fôrça maior, apurada em 
Inquérito judicial. 

Art. 22. :1! proibido ao emprega
dor admlt.lr, durante a greve, no· 
i'''' empregados para substituir os 
grevistas. 

Art.. :is. No periodo, que será de· 
nominado periodo de greve, com· 
preendldo entre o dia da prlmelrs. 
publicação do edital de convocaçá'l 
para a Assembléia Geral (art. 7,0} 
e o da instauração da. Instância de 
dlssídlo coletlvo (art. 11), é permi· 
tido à. entlda.de sindical e aos tra
balhadores. dlretamente interes.>a
clos. fazerem propaganda do movi· 
mento 1l:revlsta, promoverem o ali
ciamento de seus companheiros e a 
col'"ta dr. donativos. 

Art. 24. As entidades sindicais 
df! trabalhadores poderão organizar 
e mant:!r tunda de greve, com a 
finalidade de assistência aos gr<'· 
vistas, ·formado pela Ilvre contrl· 
bulção dos associados e de outros 
donativos licltos de procedência es. 
peclflcada. 

§ 1.0 !lJ facultado às emprêsas 
organlzar<'m e mcmterem fund08 es-

peciais para cobertura de encargos 
c prcjuizoE orlundcs de greve, n1-õ· 
dJa.!1tc uma cota máxima d2 cinco 
p~r c~nto (5%) dos lucros líquidos 
apurados nos balm1ços anuais. 

§ 2.0 As contribuições a que alu· 
dem êstc artigo e seu pará:;lrafo 1.0 , 

são dedutiveis nas declarações de 
lmpôsto de renda da.s pessoas fiSI· 
cas e das pessoas jurídicas. 

Art. 25. No caso d3 decisão fa· 
vorável, mesmo parcial, proferida 
na apreciação judicial do dissídio, 
os salários dos dl~~ts ·de greve serão 
devidos, integrando-se o respectivo 
período de afastamento no tempo 
de serviço do empregado para to
dos os fins e efeitos sem compensa
ção com qualquer outro direito. 

Art. 26. lil garantido o aC'esso ao 
trab~lho dos que não desejarem 
participar da greve. 

Art. 27. Cumpre à entidade sln· 
dical profissional, até 48 horas an· 
tes do início da greve, organizar, 
de 8.côrdo com 11t emprêsa, as tur
mas de emergência de trabalhado· 
res. em número estritamente neces· 
sário para a preservação . da ma· 
quinaria, e quando o lnterêsse pú
blico o exigir. 

Pa·rágrafo único. Se as partes 
não se combinarem para a execução 
do disposto nl!st~ artigo, os empre· 
gadores requererão à autoridade 
competente do Ministério do Traba
lho, Indústria e Comércio, aut·oriza
ção !)ar~. or~a,nizar as referidas tur
mas, Indicando os respectivos com. 
ponentcs. 

.Aa:t. 28. Quando o aumento con
cedido ficar condicionado à eleva
ção tarifária. o produto de sua ele
vação para os enca,rgos decorrentes 
da reivindicação deferida, será es
criture..do em · con.tn à parte, pela 
emprêsa benetlclária, sujPito à fls
cal!zaciio do··uoder concedente, rc
vert~nrlo o :!'~uú'eravlt.'' a.nual em fa. 
vor da ·r'ntidn'éle sindical proflçsio· 
nal corr,~spon'dent~. até que se atua
llze a tarifa. 

§ 1.0 O "superavit" será apurado 
no mê~ de jànelro de c~~tda ano, e 
recolhido no mês imediato à conta 

· cl:. rmtldadc sindical. 

i 
I 

t 

f 
[· 
1. 



r 

l 
l 
l 
' 

-65-

§ 2.0 Essa importância terá a 
mesma ap!1cação que o lmpôsto sin
dical. 

Art. 29. Além das demais g~ran
tias previstas nesta lei e em outros 
diplomas legais, são asseguradas· no 
período de greve, as seguintes : 

a) os grevist~ não poderão so
fr-er, por parte do. empregador ou 
de autoridade pública., qualquer 
constrangimento ou violência que 
atete, direta o·u1 indiretamente, o 
direito de greve; 

b) a prisão ou detenção de gre
vistas ou de representante da. em· 
prêsa interessada na greve deverá 
ser imediatamente comunicada ao · 
Juiz competente, pela autoridade 
responsável e pela administração do 

. respectivo Sindicato, para os fins 
do parágrafo 22 do art. 141 da 
Constituição Federal; 

c) salvo em flagrante dellto, ou 
em virtude de sentença criminal 
condenatória por crime inafiançá
vel, nenhuma autoridade poderá 
pr-ender ou deter, no periodo da 
greve, os membros das Dlretorias 
dos Sindicatos interessados, de em· 
pregadores e de empregados, os de· 
legado·S sindicais a que alude o par 
rágrafo 2.o. do art. 7.o e os compo· 
nentes das comissões e turmas or· 
ganizadas nos têrmos do parágrafo 
único do art. 10 e do art. 27. 

Art. 30. Se a. Assembléia Geral 
deixar de realizar-se por não ter 
atingido, em segunda convocação, 
o "quorum" .Jegal, ou manifestar-se 
contrária à. decretação da greve, 
somente decorridos cento e vinte 
<120) dias da data. de tais ocorrên· 
elas, poderá ser convocada outra 
para idênticas reivindicações. · 

Art. 31. Esta lei entrará em vi· 
gor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrá· 
rio, especialment.e o Decreto-l-ei n.o 
9.0'10, de 15 de março de 1946. 

Sala das sessões, em 30 de setem
bro de 1959. - Senador Attflto Vt
vacqua. 

N.o 9, de 1960 

Da Comissão de Legislaçãro 
Social, s6bre o Projeto de Let 

da Câmara n.o 24, de 1958 (na 
Cltmara n.o 1.4'1l·D, de 1949). 

Relator : Sr. Menezes Pimentel. 
O Projeto de Lei da Câmara n.o 

1.471·D, de 1949, que regula o direi· 
to de greve, recebeu na. Comissão 
de Constituição e Justiça. um su
bstitutivo de autoria. do ilustre se. 
na:dor Jefferson de Aguiar. 

Na Comissão de Legislação Social 
foi o referido projeto distribuído ao 
eminente Senador Caiado de Cas
tro que ofereceu um nôvo substitu
tivo, não aceitando n·em o traba·· 
lho originário da Câmara. nem o de 
autoria do s~na.dor Jefferson de 
Aguiar. 

Antes de ser votado o parecer do 
Relator, pediu vista · do projeto o 
saudoso Senador Souza Naves que, 
sugeriu fôsse rejeitado tanto o subs
titutivo do ilustre Senador Caiado 
de Castro, quanto o do eminente 
Senador Jefferson de Aguiar. 

Entretanto, a Comissão por 3 vo
tos contra 2, aceitou o substitutivo 
da Comissão de Constituição e Jus. 
tlça. 

Sala. das Comissões, em 2 de fe
vereiro de 1960. - Lima Tetxetra, 
Presidente. - Menezes Pimentel, 
Relator. - Ary Vtanna. - Caiado 
de aastro. - Jefferson de Agutar. 

Da Comtssao de Legislação· 
SoCial, sôbro o Projeto de Lei 
n.o 24. de 1958 {na C14mara n.o 
1.4'11·D, de 1949). 

VOTO El\1 Bl!PAIIADO 

Senador: Caiado de Castro. 
I - O Projeto de Lei da Câma

ra dos Deputados n.0 24. de 1958, 
foi apresentado em fevereiro de 
1959. tendo recebido na.ouela casa 
do Congresso o n.o 1·471-D. 

Aprovada a Redação P'Jnal em 4 
de março de 1958. foi enviado ao 
Senado no dia imediato, lido na 
sessão de 17 e distribuído à. Comis. 
são de const~tuicãr:~ e Justtca em · 
18 de n'ra,rço de 1958,· à. de Legisla.
ção Social .em 19 de ou.tubro de 
1959 e no Relator, no dia 21 do cor
rente, sendo·lhe entregue o proje-
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to nesse mesmo dia, às 17 horas e 
trinta minutos. 

Na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado foi o projeto, lnl· 
clalmente, relat.ado pelo Senador 
Lima Guimarães, cujo parecer não 
chegou a ser aprovado. Em 31 de 
julho último, o nôvo Relator Sena
dor Jefferson de Aguiar apresentou 
substitutivo que foi publicado para 
estudo. 

Posteriormente, o Senador Atti!io 
Vivacqua apresentou um outro SU· 
bstitu,tivo que não mereceu aprova· 
ção da Comissão de Justiça, tendo 
aquêle órgão técnico aceito o substi· 
tutlvo Jefferson de Aguiar com al· 
gumas :nodificações do próprio au· 
to r. 

A cessaçãb coletiva do trabalho é 
regulada, no momento, pelo Decre. 
to·lei n.0 9.070, de 15 de março de 
1946, que est.abelcce o seguinte· : 
"somente depois de esgotados os 
meios legais para remediar a.s suas 
causas, se poderá admitir o recurso 
à greve". 

O Decreto-lei acima bas·eia-se na 
distinção entre atlvidades funda· 
mentais e acessórias. Nas primei
ras, a greve nunca é permitida. Nas 
atividades acessórias, a grev·~ só é 
permitida depois de ajuizado o dls· 
sídio colctivo. ~ 

Fazendo un1 retrospectivo histó· 
rico do problema, verificamos que 
as Constituições de 1891 e 1934 sl· 
l·enciavam sôbre o dir·elto d·e greve. 

Quanto ao Eltat'u.t.o Político ·de 
1937, dizia o art. 139 : "A' greve e o 
lock.out são declarados recursos 
anti-socia!s, nocivos ao trabalho e 
ao capital e incompatíveis com os 
superiores interêsses da produção 
nacional. 

Consubstanciando o pensamento 
polit-ico da Constituição de 1937 vá· 
rios dispositivos legais poster~ores 
a ela, trataram da paralisação cole
t.iva de trabalho, sallentando·se o 
Código Penal e a Consolldação das 
Leis do .Trabalho. 

O Código Penal, de 1940, incrimi· 
na niio só os atentados contra a, 
liberdade do contrato de trabaJho, 
rcpellnçlo a )loicotagem y~olepta, a 

paralisação do trabalho, seguida. de 
violência ou perturbação da ordem, 
como também estabeleceu outros 
disposllivos dizciplinares. 

A Consolidação das Leis do Tra· 
balho, nos arts. 722 e 725, dispõe 
sôbre a greve e o lock.out, em con· 
sonância com a norma proibitiva 
da Carta Magna de 1937. · 

O Decreto-lei n.o 9.070, de 15 de 
março de 1946, acima cita do, esta.· 
belece, expressamente, no art. 14 
o seguinte : "Além dos previstos no 
Título IV da Parte Geral do Códi· 
go Penal, constituem crimes .contra 
a organização do trabalho: 'I -
deixar o presidente do Sindicato ou 
o empregador, em se tratando de 
atividade fundam·ental, de promo
ver solução de dissidio coletivo; II 
- deixar o empregador de cumprir 
dentro de 48 hora.s decisão o'lli obs· 
tar maliciosamente a sua exe
cução; III - não garantir a exe· 
cução, dentro dos prazos legais, o 
vencido que possuir bens; IV -
aliciar participantes para. greve ou 
Zock.out, sendo estranho ao grupo 
em dissidio. 

Objetivando regulamentar o ar· 
Ugo 158 da Constituição de 1946 
têm surgido várias tentativas den· 
tre as quais salientamos : o ante· 
projeto elaborado pela Comissão 
Permanente de Direi+'l Social; o 
Projeto 10, de 1948, do Deputado 
pufgel. Valente, o substitutivo do 
Deputado1Segadas Vianna; o proje· 
to orlfnido da Comissão Mista de 
Leis ·êomplem.:ntares e o a.ntepro· 
jeto de leis reguladoras do processo 
dos dissídios coletivos e do exerci· 
cio do direito ele greve, elaborado 
por uma . Comissão especialmente 
constitu.ida pelo então Ministro da 
Justiça, o cmin:enLe Dr. Tancredo 
Neves, que a presidiu; e, finalm·ente, 
o que merec(!u'·.aprovação na. Câma· 
ra - o Projetô 1.471, de 1959, da 
Comissão Mista de Leis Complemen· 
tar·es com o substitutivo do Depu· 
tado Rogê Ferreira, elaborado como 
Relator do projeto na, Comissão de 
Legislação Social. , 

O projeto do·Deputado Roge Fer· 
rrirn. estabeleceu· o mais amplo di· 
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rcito de greve para os trabalhado· 
res de qualquer categoria profissio· 
na! e admite as greves simbólicas 
c as de sol!da,riedad·e; garante-a vi· 
gência do contrato de trabalho dos 

· grevistas e não estabelece distinção 
entl'e g1·eve legal e ilegal; limita, 
para a deflagração -da, greve, ape
nas a exigência de pré.aviso de 48 
horas, a decisão da maioria dos ln· 
teressados se a eXistência de reivin
dicação de natureza econômica, ao 
mesmo tempo que .permite greve 
de solidariedade sem esclarecer so· 
lidariedade a que. 

O projeto aprovado pela Câma.· 
ra contém. dispositivo absolutamen· 
te inconst~tucional, o do art. 12, 
que estabelece QUi') a Justiça do 
Trabalho terá ação pu~amente M· 
b!tral, quando pela própria Cons· 
titu!ção ela tem podêres para de
cidir os~dissídios entre empregados 
e empregadores. 

Obj etivancto corrigir êsses exces. 
sos, dois substitut.ivos nos foram 
a.presentados no Senado. Passare
mos a examiná-los, bem como o 
conceito de greve ·em face do nos
so direita. . 

II - Greve ·é o dir-eito natural 
de defesa, é uma das modalidades 
de resistência à opressão é a rea
ção instintiva dos trabalhádores em 
defesa de seus !nterêsses, como 
afirmaram Agamenon Magalhães e 
Prado Kelly na oportunidade em 
que se d!scut.ia a redação do a.rt. 
158 da Constituição Federal. Como 
direito natural, -dizia ainda o pri
meiro, o direito de greve seria ne
~essàr!amente e;cercitllido, quer se 
mscrevess·e ou nao na Constituição 
como também concorda. o Depu: 
tacto Aurélio Vianna. 

Podel'-Se-ia sustentar, como Prado 
Kelly e Soares Filho, ser descabido 
o processo de regulamentação· de 
u~o se .ju~tJficar, para o exeréício 
desse d1re1to, a, Imposição de nor
mas de exec'U.ção. 

Mas esta ressalva caberia no 
curso do debate sôbre a redação do 
p:-ecelto. Fora de dúvida, entretan
to, que depois da Constituição tudo 
que se ·ava.nçar num ou noutro sen-

tido importará em mera discussão 
acadêmica, sem nenhum resultado 
prático. É que assim ficou redi
gido o art. 158 : 

"É reconhecido o dir-eito de 
greve, C1t1o exercício a Zet re
gulará". 

Segue-se não ser admissível negar 
o direito de gr-eve a todo traba,lha
dor, como igualmente, ser impres· 
cindível regulamentar o seu exerci
cio. A propósito, ass:nala Themis
tocles Brandão Cavalcanti : 

"Com a redação aprova,da dis· 
tinguiurse perfeitamente o di· 
reito de greve, do seu exercício. 
Mantém-se a essência do prin· 
cípio c deixou-se à lei ordiná
ria, regular o processo, a ma
neira d-e pôr em prática o re
curso. 

Qualquer interpretação deve, 
portanto, orientar-se no sentido 
de assegurar êsse direito, apli· 
cando-se restritivamente qual· 
quer l!mi tação", 

para arrematar, com a mesma au
torid~de: 

"Não nos parece, também, 
constitucional a subordinação 
da legitimidade da greve ao pré
vio pronunciamento da Justiça 
do Trabalho. Com êste proces· 
so ter-se-á muitas vêzes illdido 
o movimento através de prote
lações que desvirtuam a sua fi· 
,nalidade e a Iniciativa ampara
da por um preceito constitucio
nal expresso". . 

Por seu turno, Pontes de Miranda 
sustenta: 

"0 direito de greve existe na 
Constituição, não o podem res
t.rlngir os legisladores, nem os 
outros Podêres Públicos. O que 
a lei pode fazer é regular-lhe o . 
exercício". 

É irrecusável, em vista disso, a li
ção d·e Carlos Maximiliano, a pro
pósito· da regulamentação de prece!-
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tos constit.ucionais ou mesmo da 
legislação ordinária. Vale mesmo 
como sábia 111dvertência, como ro
teiro a adotar na disciplinação do 
exercício do direito de greve. As·· 
sim doutrina. : · · 

"A Constituição é a lei supre
ma do Pais' contra a sua le&ra 
ou espírito 'não prevalecem re
soluções dos podêres federais, 

· constituições, decretos ou sen
tenças estaduais nem trat~

. dos ou quiasquer a,tos dlploma
ticos". 

o ato rcgulamentador deve-lhe 
ob2dlência irrestrita, pois 

"o seu tiever é cumprir, e não 
fazer a lei. Dai se deduzem, 
quanto ao poder regulamenta
dor, várias restrições: 

a) não . cria. direitos nem 
obrigações não estabelecidas 
lmplicita ou explicitamente em 
lei; · . 

b). não amplia, restringe ou 
modifica direitos, nem obriga
ções. Apenas desenvolve e com
pleta em .. particularidades a-s 
regras estabelecidas pelo Con .. 
gresso; 

c) tlca. inteiramente subor
dinado à lei. Não faculta, orde
na ou proibe senão o qu-e e!:a, 
em têrmos amplos, facultou, or
denou ou proibiu,; 

·d) não extingue direitos 
nem anula obrigações dos ci
dadãos em geral". 

Nem por outra razão fixa a Cons
t.ituição Federal, em seu art. 87, co
mo regra, a expedição do Decreto 
e Regulamento com o exclusivo fim 
de posslbllltar a "fiel execução" 
dar lef. 

A ampliação ou a restrição 1m· 
plica.rá, sempre, em violação do pre
ceito regulamentado, como têm 
sustentado os doutrinadores com a 
unânime aprovação jurispruden
cial, inclusive do Excelso Supremo 
Tribunal Federal. Tanto mais grl· 
tante serão quando violentarem o 
preceito constltuiCional que carece 
{ie lei para ser cl(ercltaqo. 

Tendo tais premissas como fun
damentais pode-se, e deve-se, disci
plinar o exerclclo do direito clp 
greve, para se fixar o prazo que 
deve mediar entre a. publicação .do 
Edital para a convocação da As
sembléia Sindical e a data de sua 
realização, o pra.zo de aviso da de- · 
flagração da greve, o prazo de du
ração máxima da greve, o quorum 
para a. etetlvação da Assembléia. e 
o da votação, mesmo porque, des
sa forma, apenas se estará regula
mentando tão somente o exercício 
do direito, sem jamais negar o uso 
do direito, que fica ao alcance de 
todos os trabalhadores para se res
peitar, Inclusive, o principio da lso
nomla previsto no art. 157 parágra
fo único, da Constituição Federal, 
in verbts: 

Parágrafo único. Não se ad
mitirá distinção entre o traba
lho ma,nual ou técnico e o tra
balho intelectual, nem entre os 
profissionais respectivos, no 
que concerne a direitos, garan-
tias e benefícios". · 

. Pela mesma razão pode ser dis
Ciplinada a tramitação do processo 
na. esfera administrativa, bem as
sim a final, no Judiciário, porque, 
d·e qualqu1er sorte, a greve só ces
sará por deliberação de quem a de
·f!agrou, por iniciativa concomlta.n. 
te das: partes em lltfgio ou, então, 
pela exaustão do pra.zo limite com 
a correlata sentença judicial. A 
tudo isso deve ser somada a proibi
ção de o Poder Públlco intervir no 
curso da greve, para não se chegar 
à própria negação do direito. Ain
da : a posslbllidade real de se usar 
tal direito, p·ela estipulação de con
dições própriàs,:ao seu exercfclo 
para que o mandamento constitu: 
clonai t·enha. vi'da. 

Não se pocie;"Iõgicamente, negar 
o direito ao trabalho, quando se 
confere o direito de .não trabalhar. 

Não se po~e,,.õbviamente, des
curar da prote'Ção à maquinaria da 
emprêsa, como,: Igualmente, deixar 
ç!c ter present<!._~ interêsse público. 
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Mas os dispositivos apllcáveis 
não podem conter, a par disso, prol· 
bição ao uso do direito. · 

Por que se permite o trabalho não 
se negue que se proíba a greve; 
porque se cuide da cons·ervação da 
maquinaria da emprêsa, não se deve 
imaginar proibir a greve; porque 
se tenha em conta o interêsse pú
blico, não se conclua ser inadmissl
vel a greve. Não, apenas deve ser 
exigida a própria colaboração dos 
g:revl1stas1 visando à garantia do 
que se deve preservar. 

O interêsse públlco, como o pri
vado, merecem proteção; aquêle, 
obviamente em caráter preponde
rante. Desde que se possa resguar
dar o interêsse geral ou particular, 
sem _lesão ao direito cujo exercício 
se cuida discipl1nar, as disposições 
que legitimam aquela proteção po
dem ser votadas. Com efeito. casos 
há em que o interêsse coletivo im
pede a paralisação de determinados 
serviços, como, por '.!Xemplo, no se· 
tor da energia. Nesta hipótese, co
mo nas demais em que êsse inte
rêss~ obrigue impedir a cessação da 
atiVldade, cumpre ao poder público 
intervir, não l,1ara impedir o uso 
do direito de greve, mas, tão sàmen. 
te, com base no seu reconhecimen
to, para resguardar o interêss·e co
letivo. Esta int.ervenção não pode, 
por outro lado, ser ditada para s-er. 
vir à emprêsa contra os trabalhado
res. Deverá ter como finalidade úni. 
ca. atender ao bem comum. Por 
isso a intervenção deverá ser ef·e· 
tuada sem prejudicar o exercício do 
direito de greve e sem favorecer ao 
empregador. A greve não pode ser 
feita contra o povo, contra a pró· 
pl'ia Nação, pois tem finalidade es· 
peciflca, como deflui de seu con
ceito natural. A intervenção há de 
prosperar sem impedir, da parte 
dos t11abalhadores da emorêsa, o 
exercício do direito d·e greve. É que 
todos podem exercitar êste direi· 
to; nem seria cabível, por via de 
conseqüência, part.lndo da premis. 
sa assente na própria 'Constituição 
J.i'ederal - que conferiu o direito de 
greve, indistintamente, a todo tra. 

balhadol', - negar o uso do remé· 
dlo pelo só fato do Interessado pres· 
tar serviço a. emprêsas compreen
didas como fundamentais, básicas 
ou essenciais à defesa nacional. 

Mas não se pode trazer para uma 
lei que pretenda regula.mentar o 
exercício do direito de greve dispo
slçõ·es penais que têm apl1cação em 
çpalquer caso, pois quer a vida 
como a propriedade alheia já me· 
recem ampla e naturatl proteção, 
inscrevendo·s-e como crime comum 
os atentados contra uma e outra. 

A r·zgulamentação do exerciclo do 
direito de greve, com a fixação na
tural de condições próprias à sua 
própria ut11ização, deverá ser cons
tante. Fora dai nada caberá. As· 
sim, desde que para o seu exerci
elo se faga mister proteger os Inte
ressados, que a. êles se dispense o 
amparo cabível, pois não basta ter 
direito mas também reunir condi· 
ções para exercitá-lo, regra que se 
aplica indistlnt.amente a qua.lquer 
das partes. 

Fixadas essas diretrizes, afigura
se útil cotej_ar o Projeto n.o 24, de 
1958, da Camara dos Deputatdos, 
com os substltutivos apontados, 
abordando,· em cada caso, os e» 
mentários que parecerem oporbuJ. 
nos, mesmo porque, em realldade, 
êstes se inspiraram n~~tquele e todos 
propiciam a apresentação de nos
sa parte, de um outro substitutivo, 
cm face das ressalvas já aponta
das e da.s que ainda serão Indica
das, que não terá mérito maior, 
salvo o d·~ condensar as valiosas 
disposições nêl!!s contidas. 

Está visto que o Deputado Auré
lio Vlanna, 'a quem se deve a fellz 
iniciativa. do Projeto n.0 24, de 1958, 
da Câmara dos Deputados, teve pr<l
sente tôdas essas premissas. Mas 
levou, fora de dúvida, ao extremo 
o seu escrúpulo na regulamentação 
do exercício do direito de greve. 
Por isso deixou em suspenso a. dls· 
clpllnação do exercício dêsse direi· 
t·o e a tramitação do processo cor
~:cspondentc, mesmo na esfera ad· 
ministra tlva, .. apenas aludindo à 
Justiça do Trabalho, mats para lhe 
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emprestar competência diversa da 
que a Constituição lhe confere, pela 
sua conversão em Juizo Arbitral. 
. Diga.se, e repita-se, que o projeto 
tem imagináveis méritos; consti. 
tuiu-se, como se verâ, na ba,se de 
ambos os substitutivos. lll que ês· 
tes, respeitando os princfpios maio
res contidos naquele, tiveram como 
maior preocupação preencher os va· 
zios, para complementá-lo. 

lll exato, poréqt, que o S·enador 
Jefferson de Aguiar distanciou-se, 
em cert.a altura, do que lhe serviu 
de base, criando sltuaçÕ!'s não pre
vistas, quiçâ impeditivas ao llvre 
exercicio do direitll de greve e ou
tras, Violentadoras das prerrogati
vas sindicais. 

Também o Senador Attflio ViVI!JC· 
qua teve aquêle intento maior, e 
s·e bem que dêle se divorciando sob 
alguns aspectos, teve o propósito 
de emprestar autenticidade à acão 
sindical, para apoiar a própria ·di· 
reção das entidades sindicais. 

Poà·eria, é verdade, ir além, para 
permitir. como concebe o Deputado 
Carlos Lacerda. no projeto do Có· 
digo do Trabalho (art. 387 pará
grafo único) a greve por motivos 
j uridicos. morais e sociais. E bem 
se situaria se levasse em conta a 
realidade nacional, quando preten
deu dispor o mesmo quorum. 
~eitas essa,s considerações gerais, 

VeJamos os proj e tos e os substitutt. 
vos. à luz de todos os seus artigos. 

De um modo g·eral o projeto e os 
~ubstitutivos garantem o exercfcio 
do direito de greve a t.odos que pres
tem serviços como trabalhado:r,e.~ 
vinculados a emprêsas. lll o que 
con.sta dos arts. 1.0 e 2.o do Proje
to n.o 24, art. 3.0 do substitut!V•) 
Jefferson de Aguiar e art. 2.o do 
sub•titutjvo Attflio Vivacqua. 

Mas. pela reda~ão do projeto po· 
de-se chell:ar à ilação, o oue ~eria 
injustificável. d·~ que os trabalha· 
dor·es em estabelecim~ntos ou ser
vicos comerciais ou indu~trb!s da 
União. dos E~tados, dos Territórios, 
c19s Municípios e das Autarquias, 
nao consld~rados s~rvidores públ!· 
cos ou autárquicos, não poderiam 

exercitar o d!l·eito de greve. Do mes· 
mo mal padece o su,bstltutlvo Jef. 
ferson de Aguiar. Mas o substitu
tivo Alttílio Vivacqua não traz qual. 
quer dúvida sôbre o exercício do di· 
reito de greve por aquêles traba· 
lha dores. 

Mais : o substitutivo Jefferson 
d·e Aguiar, embora facultando o 
exercício do direito de greve, na 
prática o inutiliza, porque I!J cmprê· 
sa, apesar da abstenção total . ao 
trabalho, pelos seus empregados, 
pode continuar a ex·ercer sua ati· 
vldade, pela utUização do trabalho 
de terceiros (art. 16). Como, ade
mais, consagra a revisão do ato da 
Assembléia Sindical, até por aquê· 
les que não poderiam votar, por
qUie não associados da entidade, c 
isso mediante a reclamada inter
vencão do Ministério do Tl'abalho, 
Indústria e Comércio Cart. 6.0, pa. 
râgrafo 4.o), tem-se que a franquia 
cont.lda cm S·eu art. 3 ° sofre rud·e 
limitação, ao ponto do direito de 
greve se tornar verdadeira utopia. 

O conceito de greve vem t.raduzi· 
do nos arts. 2.0 .e 4.o do projeto, no 
·art. 2.0 do substitutivo J·~fferson de 
Aguiar e no art. 1.o do substitutivo 
Attílio Vivacqua. É valios:l! a cola
boração do Senador Attílio Vivac· 

. qua, cabendo, todavia. a êle aditar
se o conceituado pelo Deputado Car
lôs Lacerda. 

A greve p~>derá ser decretada fora 
da esfera sindical, segundo o proje
to (art. 3.0 ) ·e o substitutivo J~f· 
ferson de Aguiar (parágrafo único· 
do art. 10) , o qu1al, nesse ponto, 
contém extravasamento, se permi· 
tiu atribuir ao próprio Poder Públ!
co os auspícios e a condução da 
greve. Depois,. como ficou C·erto, 
concebe a revisíí:o do ato da Assem· 
bléia Sindiial;·.: revisão fora da es
fera sindié'a;J; · o que se afigura, 
igualmente, contrário à. prerrogati· 
va cometida aos órgãos sindicais. 

Jâ o substitutivo Attflio Vivacqua 
<arts. 5.0 e,~·~) .se situa dentro dos 
melhores princ1pios, fazendo côro 
com os reclamos das entidades sin· 
dicais, traduzidos na conclusão vo-
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tada na I i)onferência Sindical Na· 
clonai, a.ssim concebida : 

"Art. 3-° Cabe à categoria 
profissional, aos trabalhadore3 
de uma ·emprêsa, de um de seus 
estabelecimentos ou de qual· 
quer ·de .s·u,as seções, em assem· 
bléias dos interessados, promo
vida obrigatoriamente pelo seu 
Sindicato, decidir da conveniên
cia da greve. 

§ 1.0 Na falta de Sindicato 
a assembléia será promovida, 
no mais curto prazo !}ela Fede· 
ração a que se vincularia aquê
le e, na inexistência desta, pela 
correspondente Confed-eração. 

§ 2.0 . Quando se tratar de 
categoria profissional não or

. ganizada em Sindicato ou não 
representada por entidade sin
dical de grau superior, a assem· 
bléia será promovida pelos 
próprios interessados". 

Uma vez regulamentado o exer
cício do direit-o de greve torna.se 
desnecessário, parec·e óbvio, o em· 
prêg.o de expressões, tais como "são 
constderadas licitas as greves" (ar
tigo 4.0 e s.o do projeto Aurélio 
Vianna), bem assim legislar esp~
cifica-mente sôbre o "exercicio legi. 
timo do direito de greve", a "ilega
Udade da grev-e", c "da infringên. 
ela di~cipllnar" c "da hLfração Ie· 
gal" (art. 20, 24, 33 a 36 do substi· 
tut.lvo Jefferson de Aguiar). 

Os atos praticados em desaten
dimento · às normas consubstancia· 
das na lei, que dispuserem sôbrc o 
exercício de greve, bem como os 
excessos, constituirão crime ou fal· 
ta trabalhista, ~hipóteses já prevls· 
tas nas leglslaçoes próprias. O mes. 
mo pode ser afirmado com relação 
à responsabilidade das a:urtoridades 
públicas que violarem o exercício 
do direito de greve (art. 48. do su. 
bstitutlvo Jefferson de Aguiar, e 
a,rt. 11, do Projeto .n.o 24). 

O substitutivo rAittillo V1vacqua 
não contém essas anomalias, Intei
ramente deslocadas e s·em propô. 
sitos na lei reguladora. do exerciclo 
do direito de gt·cve, como afirma-

ram, aliás, na Comissão de Cons· 
tituição e Justiça os eminentes Se· 
nadares Milton Campos, Argemlro 
de Figueiredo e Attillo Vivacqua. 

O art. s.o do Projeto n.0 24 prevê 
a notificação da. emprêsa, para 
atendlm~nto da reivindicação, no 
prazo mínimo de 48 horas, pena 
de paralisação da atlvidade na _au
sência de resposta, ou em face de 
t•ccusa, e de autoridad-e do Minls· 
tério ·do Trabalho, Indústria e Co· 
mérclo, desta sem especificar o ob· 
jetivo. 

O substitutivo Jefferson de 
Agula.r fala sôbre essas notifica· 
ções, marcando prazo de aviso s11r 
perlor àquele (lartiga, 11), ou 
seja, de cinco dias nas atlvldades 
acessórias e de 10 dias nas funda
menta.is. Tem como limite máxi· 
mo de duração da greve, desconta· 
do o prazo de processamento judi· 
cial, o período de 30 a 60 dias, em 
se tratando de greve nas emprêsas 
fr:ndamentais. (Art. 12) . 

Ressa,lta-se silenciar o Pr·ojeto n.o 
24, por completo, sôbre o prazo de 
duração de greve. Prevê, apenas, a 
ação arbitral do Judiciário do Tra
balho, poi: provocação da~ partes, 
sem esclarecer sôbre a concomitân
cia. ou não, do ato. desde que os ln· 
teressados não cheguem a uma so
lução imediata ( art . 12) • 

O substitutivo Vlvacqua também 
defere o mesmo orazo de aviso (art. 
3-0 ) e fixa limite diferente de du· 
ração : 20 e 40 dias (art. 4.0 ). 

Como a greve s·e constitui na pa. 
raltsação temporária. do trabalho, 
claro que o conflito deve ensejar a 
apreciação judicia.!, se as partes 
não se aj'Ustarem, até porque o di· 
relto de greve, que traduz relvlndi· 
cação coletlva da competência da 
Justiça do Trabalho (artigo número 
123 da Constituição Federal). Não 
se trata de Intervenção provocada 
por uma das partes ou ex-otttcto, 
por Iniciativa da. autoridade públ!.· 
ca, as de pronunciamento .ditado 

'-pelo desejo concomlt.ante das par
tes .Interessadas, ou, então, pelo de
cume do prazo eleito para a solu· 
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ção a.migáv~l do litígio, sem sobre. 
vir acôrdo. 

Repetindo, a greve é a paralisa· 
ção temporária do trabalho. E se 
assim é, naturalmente, deverá ces
sar com o retômo dos grevistas ao 
serviço. Desde que não encontra.· 
da a solução amigável, e desde que 
o confllto não fôsse solucionado, a 
greve perderia aquela caracteristl· 
c·a - de temporariedade - para 
se toma.r definitiva, ficando a em· 
prêsa privada do concurso de s·eus 
emprega-dos, e êstes, lõglcamente, 
sem o emprêgo .. , 1!: que a emprêsa, 
na prática, cessaria suas llitlvlda· 
des, pela lmposslblllda.de de contra· 
tar substitutos. E o retôrno dos gre
vistas sem a solução do conflito lm. 
plicaria no fracasso total do pró· 
prlo movimento erevlsta. Estaria 
criado o impasse, sem nenhuma a:l· 
ternatlva. Pois o prazo llmite tem 
inegáveis méritos : garante o Jl. 
vre exercício do direito d·e greve e 
permite por outro lado, pela sua 
exaustão sem o encontro de fórmu· 
la conc!llatórla. a. decisão judicial 
da controvérsia. Com isto se terá 
pJ;eservado o interêsse social e har. 
monizado preceitos constitucionais, 
que garantem o direito e a compe
tência. da Justiça do Trabalho para 
dirimir os conflitos originários das 
relações de t.rabalho. fortalecidos 
ambos pela própria harmonia. 

1!: natural, portanto, prever o 
prazo de avilso. o prazo de duraçiló, 
o prazo que deve mediar entre a 
data da publicação do Eidital de 
convocacão da Assembléia. e a de 
sua etetivaç/lo. 

Assim. o "quorum", para a real!. 
zo.ção d:t Assrmbléia em primeira 
e segunda convocação é o "quo
rum" d~ o.provação da propo~ta. 
Porque, dessa. forma, não se estará 
impedindo a realização da greve, 
mas, tão-~mente, discipllnando o 
seu exercício, evitando-se, também, 
o subsidio de out~as leis gerais. Es· 
~as exigências são válidas e normais 
para. a reaUzação de tôda e qual. 
quer assembléia sindical. também 
para a das sociedades anônimas, 
igualmente para qua.lquer socieda· 

de clvl!. De resto, o Congresso Na· 
clonai e os Tribunais Judiciários 
têm disposições regimentais em que 
se fixam prazos e "quorum" para a 
val!dad~ de seus pronunciamentos, 

As r-egra.s valem, porque autor!· 
zam o exercício do direito, o obj e· 
tlvo da garantia do próprio direito, 
através da pura disciplinação de 
seu exercício, para o resguardo do · 
lnterêsse coletlvo. 

_O Proj-eto n.o 24 prevê a condu· 
çao da greve por "comissões ou de· 
lega,dos". Mas não alude ao pro· . 
cesso de escolha, falando, apenas 
em designação, vale dizer : indica: 
ção. Não impôs, está visto, neces· 
Eàrlamente, o processo eleitoral (ar· 
tlgo 6.0 ). 

O substitutivo J·efferson alude 
igualmente, à "Comissão eleita" (ar: 
tigo 11). 

Pelo substitutivo Vivacqua a res· 
ponsabtlidade, a direção e a condu
çií.o da greve é cometida à Diretorla · 
da entidade sindica.!. 

Deve caber, evidentemente, à Di· 
retorla, eleita llvremente pela elas· 
se, a mesma que decide da greve 
a respon~abllldade total na. direção 
e conduçao do movimento grevista·. 

A propaganda, o proselltismo e a 
c~nstitulção de fundos são provi· 
denclas que o Projeto n.o 24 . e os 
substitutivos preconizam. Aquêle, 
nos · arts. 7.0 e 9.0 , o substitutivo 
Jeff-erson no art. 21 e o substitutivo 
Vivacqua nos a,rts. 23, 24 e pará· 
grafos; êste último consagra, data 
venia,_ um excesso, nos parágrafos, 
que nao se coa,duna, por certo, com 
o que se tem de regulamentar. o 
ProJeto n.o 24 obrl~a seja. cientifl· 
cada a autoridade do Ministério 
do Trabalho, Indústria c Comércio 
Cart. 5.0 ) •. Como não elucida a fi· 
nalidad~::crõ.'aviso, fica.rá ao sabor 
d~~autor~g~dc dlligenciar. ou não, 
pela forma que desejar. Fica-lhe fa· 
cultado, portanto, socorrer-se da le
gisla,ção comum, no caso a Conso· 
lidação dãs ... Lels do Trabalho, qute 
autoriza á"suscitação do dlssídlo CQ. 
letlvo, via~Minlstérlo Público do 
Trabalho· :(art. 856). 

.í'l 
: f ,, 

1·1 

) ., 

~~ 
I' 
'· 

:!: 
,. ' 

1 
' V· 

! 
I 



· No particular af!gura.-se, data ve
nta, contraditório o enunciado nos 
arts. 11, parágrafo 2.0 , e 12 do su· 
bst!tut!vo Jefferson de Aguiar. 

Já o substitutivo Attil!o V!vacqua, 
apenas autoriza a intervenção ju· 
d!clal pela manifestação conjunta 
da vontade das partes, ou, ainda, 
pelo decurso dos prazos limites de 
duração da. greve. 

Nem mesmo pode caber a inter· 
venção judicial no curso da greve 
sob o pretexto de manter a emp.rê· 
sa em ativ!dade 0\ll para :resguar
dar sua tn!hquinar!a; esta obriga· 
ção deve caber aos próprios traba· 
lhadores, nos limites naturais, que 
devem obrigar a preservação daque· 
la e o atendimento do interêsse pú· 
bl!co. 
~s condições pa.ra o exercício do 

direito de greve necessàrlamente 
devem ser estln1adas. A segurança 
para êsse ex~rcíc!o, Igualmente. Por 
isso o Projeto n.o 24 colimou garan· 
tir a ação dos membros das comis
sões ou delegados (art. 8.0 ) • É paU· 
co. Ma.ls será preciso. A garantia 
dev·e cobrir a qualquer grevista. Os 
subst!tut!vos cuidam desta proteção 
(Jefferson, ar.ts .. 21 a 23, Vivacqua, 
arts. 21 a 28) . É verdade que o dis
posto no art . .18 .do substitutivo Jef· 
ferson de Aguiar .não guarda. con· 
sonância com o versado no Inciso 
IV do art. 21. 

Considerando, pois, todos êsses 
trabalhos legislativos e os subsidies 
até então oferecidos pelas classes · 
produtoras e por lideres sindicais, 
levando, a.inda, em consideração os 
sábios ensinamentos dos melhores 
doutrinadores em direito, e, prin· 
clpalmente, tendo em vista os pre
ceitos constitucionais, temos a hon
r~ de oferecer o. seguinte : 

SUBSTITUTIVO 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n.o 24, de 1958, que dfsp6e sô· 
bre o exercicio do direito de 
greve previsto no art. 158 da 
Constituição Federal. 

Art. 1.0 Greve é a pa.rallsação 
colet!va e temporál'la da at!v!dade 
de uma seção, d.e um estabelecimen
to, de uma emprêsa ou de várias 
emprêsas, deliberada pelos traba
lhadores, com a finalidade de obter 
reconhecimentos de direitos ou de 
novas condições de trabalho. 

Parágrafo único. A greve pode 
ter fundamento jurídico, moral· ou 
social. 

Art. 2.0 O direito de greve é as
segurado aos trabalhadores que 
mantenham relação de emprêgo em 
at.ividades privadas e aos que, não 
compreendidos como servidores pú. 
blicos, traba.lharem em estabeleci· 
mentes ou serviços industriais da 
União, dos Estados, dos Territórios, 
dos ~nlc!pios e das Autarquias. 

Art. 3.0 A extensão do movimen
to grevista a outras emprêsas será 
adotada por deliberação da Assem
bléia Geral da entidade sindical a 
que se vinculam os trabalhadores 
interessados. 

Art. 4.0 O prazo pa.ra o inicio da 
greve não será inferior a 5 (cinco) 
dias, nas atividades acessórias, e 
10 (cJ..ez) dias, nas atividades fun. 
damentals, contados do recebimen. 
to da.s notificações a que se refere 
o art. 10. 

§ 1.° Consideram-se fundamen
tais as ativ!dades nos serviços de 
água, energia, luz, gás, 'eSgotos, co. 
municações, transportes, carga.s ou 
descargas, serviço funerário, hospi
tais e maternidades, venda de gê. 
neros allmenticios de prime1ra ne
cessidade. farmácias e drogarla.s, 
hotéis e Indústrias básicas ou es. 
sencials à defesa nacional. 

§ 2.0 O Presidente da República 
. baixará decreto, dentro de 30 (tr!n. 
ta) dia.s a contar da vigência des. 
ta lei, especificando as Indústrias 
básicas ou essenciais à defesa na
cional, cuja revisão será permitida 
de dois em dois anos. 

§ s.o Nas at!vida.des relaciona
das com os serviços de transportes 

'·terrestre, marítimo ow aéreo, a pa· 
ralisação do- trabalho nos veiculas 
em trânsito só será permitida após 
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a conclusão da, viagem, no ponto 
de destino. 

Art. s.o. A greve não exced·erá o 
prazo de 30 <·trinta) dias, nas ati· 
vidades fundamentais, e de 60 (Se· 
senta) dias nas atividades acessó· 
rias, não se computando nestes pra. 
zos o período de tramitação do 
processo para o julgamento. 

Art. a.o A greve será. autorizada 
pela Assembléia Geral do Sindica
to, em votação por escrutínio se· 
creto, por 2/3 (dois t~rços) dos prc-
sen.tes. . 

§ 1.0 o "quorum" para realiza
ção. da Assembléia Geral será de 
metade mais um dos associados no 
gôzo de seus direitos sindicais, em 
primeira convocação, de 1/3 (um 
têrço), em segunda convocação, e 
de 1/10 C um décimo), em terceira 
convocação. 

§ 2.0 Entre as convocações deve· 
rá mediar o prazo mínimo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

§_a. o As Federações e Confede
ra,çoes, estas na falta daquelas, com· 
pete realizar as Assembléias Gerais 
quando inexistlr o Sindicato repre· 
sentativo da atlvidade tnteressada, 
do seu grupo ou pla.ao, observado 
o disposto no a.rt. a.o .. 

§ 4.0 Na hipótese do parágrafo . 
anterior o "q'Uiorum." para a realiza. 
ção da Assembléia Geral será for .. 
mado pelos trabalhadores com· 
preendldos na reivindicação. 

Art. 7.0 A convocação da Assem
bléia Geral a que se ref.ere o artl· 
go 7,0 será feita por edital, publi· 
cada com antecedência mínima de 
3 (três) dias, pelo menos duas vê
zes em jornal do local da situação 
da emprêsa em que trabalhem os 
interessados. 

Parágrafo único. o edital men
cionará a natureza da reivindica
ção e a proposta de greve. 

Art. 8.0 A Assembléia Geral ins
talar-se-é. e funclon&rá na s·ede do 
Sindicato, ou no local designado 
pela Federação ou Confederação de 
que trata o parágrafo 3.0 do arti· 
go 6-0 , podendo, entretanto, reunil'· 
se simultâneamente na, sede das 
Delegacias e scções da entidade sin· 

dica!, se sua base tenitorlal fôr ln· 
termunicipal, estadual ou nacional. 

§ 1.0 Ocorrendo a hlpótes·~ na 
última parte dêste artigo, caberá a 
direção dos trabalhos da .AJssembléia 
Geral aos Delegados das Delegacias 
cu Seções da entidade sindical e a 
2 (dois) Secretários escolhidos pelo 
r~spectivo Presidente. 

. § 2.0 No que não contrariarem 
as disposições desta lei, observar-se
ão, no qu,e forem aplicáveis, os Es· 
ta,t.utos das entidades sindicais ln· 
teressadas. 

Art. 9-° Cumpre à entidade pro
fissional, até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do Inicio da greve, or
ganizar, de acôrdo com a emprêsa, 
as turmas de emergência de traba· 
lhadores em número estritamente 
necessário para a preservação · da 
maquinaria. 

§ 1.0 Se as partes não se combi· 
narem para a execução do disposto 
neste artigo, os empregador·~S re· 
quererão ao Dlretor Geral do De
partamento Nacional do Trabalho, 
ou ao Delegado Regional do Tra· 
balho autorização para organiza
rem as referidas turmas, Indicando 
os respectivos · componentes dentre 
os próprios trabalhadores da em
prêsa, do fato dando-se ciêncla à 
entidade sindical. O empregador 
poderá organizar as turmas, com 
terceiros, no caso de recusa dos 
trabalhadores. 

§ 2.o - Quando o interêsse pú· 
blico exigir a continuidade do ser· 
viço nas atlvidades fundamentais, 
básicas ou essenciais à defesa na
clona!, caberá ao Poder Executivo, 
mediante decreto, intervir n.a em· 
prêsa e organizar as turmas de tra
balho somente com terceiros, estra
nhos aos quadros da emprêsa, a, 
qual apenas•éessará com a sentença 
qu,e resolver'~;à controvérsia. 

Art. 10. 'Vôtadas as reivindica.
ções e a greve. compete ao Presi
dente da entidade sindical profis· 
slonal notificar : 

a> a entidade sindical represen
tativa. das atividades económicas 
compreendidas 'na solução da rei· 
vlndicação; 
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b) a cmprêsa, quando a p1·etcn- julgar o conflito antes de decor· 
são disser respeito privativamente ridos os prazos previstos no art. 5-0 • 

aos seus empregados ou quando não Art. 15. Recebendo . o proces$o 
existir Sindicato representa.tivo; para julgamento, o Presidente do 

cl a autoridade local do MlniE·· Tribuna.! do Trabalho notificará as 
tério do Trabalho, Indústria e Co· partes inter·essadas para audiência 
riiérclo. de conclliação, que será realizada 

Parágrafo único. A notificação no prazo de 72 (setenta e duas) ho· 
será acompanhada da. publlcação ras, e a.presentaç~o, no mesmo a~, 
d Edit 1 d ~ se não houver acordo, das respecti-

0 . a e convocaçao e da Ata vas razo~es devidamente instrtilidas. dos trabalhos da Assembléia Ge-
ral, que registrará 0 teor da reivin· Parágrafo único. Os processos 
dicação, a proposta de greve e a de acôr.do firmados perante auto-
data da sua deflagração. ridades administra.tlvas ou decor-

t rentes de procedimentos indicados 
Ar . 11. Ao r·eceber a notifica- neste artigo, serão submetidos à ho· 

ção, a autoridade local do Ministé- 1 
rio do Trabalho, Indústria e Comér- mologação do Tribunal, pe o res. 
1 dlli 1 • d pect!vo Presidente. c o gene ara, entro de 48 (qua- Art. l6. Não havendo conc111a· 

renta e oito) horas, a reunião das cão na audiência referida no a.rti
classes interessadas no sentido de go anterior, 0 Presidente do Trlbu
obter a conclliação das partes, la· nal determina.rá tôdas as providên-
vrando-se Atas de seus trabalhos e t 
reuniões, que serão autenticadas pe. elas para que o julgamen o se pro-

cesse dentro do prazo de 10 (dez) 
los interessados. dias, contados da realização da au-

Parágrafo único. Cabe à Auto· .dlência, ouvida, no interregno, no 
rldade do Ministério do Trabalho, prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
Indústria e Comércio encamlnha.r a Procuradoria da Justiça do Tra
o processo ao Tribunal do Trabalho balho. 
competente, para homologacão no Art. 17. Na decisão que dirimir 
caso <ie acôrdo, ou para processa- a controvérsia, o Tribunal do Tra
mento j111dicial, desde que não so· balho fixará as condições e norma.s 
lucionardo o conflito nos prazos es- que deverão ser observadas de fu-
tabelecidos no art. 5-0 • turo pelas partes interessadas. 

Art. 12. O dissfdio coletivo de- Art. 18. o acórdão será enviado 
corrente do processo d~ greve obe· às partes, por cópia, acompanhado 
decerá ao preceituado nesta lei, e, de notificação, e, bem assim, publ!
no que com ela não conflitarem, as cado no órgão oficial no prazo de 
disposições aplicáveis da Consolida. 72 (setenta e duas) horas, conta-
ção das Leis do Trabalho. do do julgamento. 

Art. 13. A gr·eve cessará : Art. 19· A· decisão será !media-
a) por acôrdo das partes !n- tamente cumprida, em definitivo, 

teressadas, homologado judicial- independentemente da interposição 
mente. de recurso. 

b) por deliberação da Assem- Art. 20. Da decisão caberá re· 
bléia Qeral da entidade sindical, curso no prazo de 5 (cinco) dias, 
observadas as disposições relacio· contados da publicação do acórdão 
na.das com o "quorum" de sua rea. no órgão oficial. 
lização e para a validade da vo: Art. 21. O julgamento do recur-
tação; so, facultado no artigo anterior, 

c) por · sentença judicial, na obedecerá., na. instância superior, os 
apreciação do conflito. . , prazos e as normas previstas nos 

Art. 14· .Ais partes lnteressada.s "·.artigos 16 a 18. 
poderão, sempre em conjunto, re- Art. 22. O produto da elevação 
querer o pronunciamento do Tribu- tal'ifá.ria concedida para pagar os 
nnl do Trabalho competente para enca.rgos decorrentes da relvindlcn· 
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ção deferida será escriturado em 
conta à parte, pela emprêsa bene· 
ficiária, sujeita à fiscal!zação do 
Poder Concedente, revertendo o 
"superavit" anual em favor da en· 
tida,d~ sindical profissional corres· 
pondente, até que se atualize a ta· 
rifa, · 

§ 1.o o "superavit" S·erá apura· 
do no mês de' janeiro de cada ano, 
e recolhido no mês Imediato à con
ta da entidade sindical. 

§ 2.0 Essa Importância terá a 
mesma aplicação que o impôsto sin· 
d!cal. . 

Art. 24. É ·proibido ao emprega· 
dor .admitir novos empregados pa· 
ra substituir o grevista e não será 
consentida a intervenção do poder 
público para manter a emprêsa em 
atlvldade no periodo de ((reva, salvo 
o previsto no § 2.o do art. 9,o, 
· Art. 25. lt garantida ao grevista 
a permanência no· emprêgo, desde 
a realização da Assembléia Geral 
até 180 (cento e oitenta) dias se· 

· guintes ao término da greve, salvo 
ocorrência de. justa causa, apura· 
da · em ·inquérito judicial 

Art. 26. o periodo de duração 
da greve não será deduzido do tem· 
po de serviço, ficando assegurado 
ao grevista o pagamento-dos salá· 
rios relativos ao período de afas
tamento, quer em face de acôrdo 
ou como resultado de sentença. que 
atenda, mesmo parcialmente, à rei
vindicação postulada. 

Art. 27. Os grevistas não pode· 
rão sofrer, por parte do emprega
dor ou de autoridade pública., qual
quer constrangim-ento ou violência 
que Mete, direta ou indlretamente, 
o exerci elo do direito de greve. 

Art. 28. Os dirigentes sindicais 
e os trabalhadores em greve não 
Poderão ser presos ou detidos, sal
vo em flagrante deuto. 

Parágrafo único. A comunicação 
da prisão ou detenção, para os 
fins previstos nà art. 141, § 22, da 
Constituição Federal, poderá ser 
feita ao Juiz competente, por qual· 
quer dirigente da entidade sindical 
representativa.. 

Art. 29. A partir da data da pu
bllcaçã.o do Edital de convocação 
para a Assembléia .Geral, a que se 
refere o art. a.o, até a cessação da 
greve, é permitido à entidade sin· 
dica! e aos trabalhadores, direta
mente interessados, fazerem propa· 
ganda do movimento grevista, pro· 
moverem o aliciamento de seus 
companheiros e a coleta de dona,. 
ti vos. 

Art. 30. As entidades sindicais 
poderão organizar e manter fundo 
de greve, Inclusive com a finallda· 
de de assistência aos grevistlbS, for
mado pela contribuição dos asso
ciados e de donativos. 

Art. 31 . Os trabalhadores anis
tiados, que tenham pa.rtlcipado de 
movimentos grevistas, serão read
mitidos em seus empregos sem di· 
relto à percepção de salários, fa. 
{)Ultado ao empregador pagar a in
denização simples aos que não eram 
estáveis, e, em dôbro, aos que con- · 
tavam mais de dez anos de servi
ço. Nesses casos, o cálculo da inde
nização será f·elto tomando-se por 
base o salário a tual da correspon
dente atJ.vldade profissional. 

Art. 32. A paralisação parcial 
ou total da ativldade da emprêsa, 
por Iniciativa· do empregador (lock
out), aplicam-se as disposições des
ta lei. 

Art. 33. Esta lei entrará cm vi
gor na data da. sua publicação revo
gando·se o Decreto-lei n.o 9.070, de 
15 de março de 1946, e tôdas as dis
posições em contrário. 

VOTO EM SEPARADO 

Senador Souza Naves 

Pedi vista. do processo em cujo 
bôjo se 'é:fiéõlitra o substitutivo do 
llustre Seilidõr J' efferson de Aguiar, 
apresenta.d~perante a. Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa 
do Congresso, ao Projeto de Lei n.o 
24, de 1958, da Câmara dos Depu. 
tados, que "Regula o e:x;ercicio do 
direito de g~eve", na forma do art. 
158 da Constituição Federal. 

E o fiz para atender ao apêlo for
mulado ao meu Partido pelos Sin-

\ 
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dicatos de todo País que solicita
va.m oportunidade para apresentar 
ao Senado da República as suges
tões que entendiam necessárias na 
re~amentação daquele direito. 
Reallzou·se, então, nesta Caplta,l a 
2.a. Conferência .Sindical Nacional, 
com a participação de mais de dois 
mil delegados. 

Ao Partido Traba.lhista Brasilel· 
ro os trabalhadores do Brasil pe· 
diram que se desse todo apoio e pre
ferência ao projeto já aprovado 
pela Câmara. dos Deput·ados cem 
uma só emenda no texto do art. 3.0 

daquela proposição. Já havia a nos· 
sa agremiação partidária, apresen
tado, no b.elo trabalho do nobre Se
nador Caiado de Castro, as sugE)S· 
tões qu·~ visavam modificar o subs· 
tttuttvo ao projeto da Câmarll ado
tado pela honrada e douta. •comis
são de Justiça e da a,utorla do .emi
nente.Senador Jefferson de Aguiar. 
No episódio, preferimos atender à 
vontade do trabalhador e ajustar o 
nosso Partido à sua dellbero.ção. 
Volta,mos ao projeto da Câmara, a 
que damos preferência, com a 
emenda sugerida pela 2.6 Conferên
cia Sindical Nacional. 

E com efeito. nobres Senadores, 
dos trabalhos até agora elaborados, 
o projeto originário da Câmara Fe· 
deral, tem. por si o irrestrito apoio 
da classe trabalhadora, vale dizer, 
daqueles que constituem a maior 
parcela organizada da população do 
Pais. 

V•i!rdade que querem alguns exe
getas enxergar na expressão -
"cujo exerciclo a. lei regulará" -
a, posslbilldade de limitar através 
de regulamentação o exerciclo da
quele direito. 

Com êsses não é possível concor
dar; t·al orientação resultaria em 
distorcer, amputar e, em última 
análise, anular o próprio direito 
dos tra-balhadores. 

Na tarefa de regulamentar o di· 
reito amparaõo no art. 158 da Cons
tituição Federal, não se pode Ja· 
mais olvidar que o texto constitu
donal contenha um direito que s~ 
l'econheceu -com amplit\lde maior 

- e o exercício dêsse dil'eito, so
mente a forma e modo de seu uso 
é que deve ser regulado. Destarte, 
a determinação acessória refere-se, 
exclusivamente, ao uso do direito 
de greve, jamais defere ao legisla· 
dor ordinário a competência para 
reexamina1· a faculdade substancial 
de fazer ou declara-r a greve. 

Vale aqui relembrar os ensina· 
mentos do saudoso Agamemnon Ma
galhães quando, ao d·ebater o pro· 
blema na. Comissão Constitucional, 
prevenia que "se ela (a regulamen
tação) ferir qualquer direito será 
inconstitucional. Uma coisa é es
tabelecer as .condições do exercicio 
do direito e ou,tra é negá-lo". 

O direito de greve, conforme en. 
tende o eminente jurista e COIIlsti
tuinte Prado Kelly, "é a summa 
ratio dos trabalhadores; é a reação 
instintiva. dos seus interêsses; é 
uma das modalidades de resistên
cia à opr·essão". Daí a posição da.
quele insigne patrício, não com
preendendo quaisquer "tempera
mentos legais .à generalidade da 
norma". 

E não é possível separar-se o di· 
reito, que a, Constituição assegura, 
de exercício, cuja regulamentação é 
facultada ao legislador ordinário. 

"Quem é titular de um direito 
e pode exercê-lo, exerce-o como en
sina o Dr. Pontes de Miranda -
se o exerce irregularmente, pratica. 
delito". Aqui está delimitado o 

· campo da competência que a Cons· 
tituição traçou para o legislador or· 
dinârio. s.e a lei pode regular o 
~xercicio, ao direito de grev·e não 
se pode impor restrições. Ou, em 
outras palavras, seria ofensivo ao 

· texto constitucional qualquer limi
tação ou exclusão do direito de gre
ve, a pretexto de regular o seu exer· 
ciclo, pois a Constituição não fa· 
culta o condicionamento daquele di· 
rei to. 

Nessa ordem de idéias, não há co· 
mo'' deixal' de reconhecer, cotejan. 
do o Projeto cb Lei n.0 24. de 1958, 
originário da Câmara Federal, com · 
os trabalhos posteriormente elabo· 
rados, que a êstes falece fidelidade 
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ao .preceito constitucional que não 
comporta iimltações. 

Não saberia, assim, descer a. de
talhes dos su:bstitutlvos, já que :nê
Ies s-e consignam limitações e res
trições inconsistentes e sobretudo 
inconciliáveis com o espirita e a Je. 
tra da Constituição. Mais ainda, 
se divorciam da rea.lldade, porque 
sendo o dlreit·o de greve um direito 
natural de defesa, quer o reconhe
ça ou não a lei ordinária, êle se 
exerce numa imposição que ema
na tias próprias condições de vida 
e da·s relações de trabalho dos as· 
salariados, às · quais a ordem so
cial não pode deixar de submeter-se. 

De qualquer forma, quem esteja 
identificado com os lnterêsses e as
pirações das .cl!bsses obreiras não 
poderá enxergar nenhuma posslbl· 
!idade de limitação ou restrição 
aquele direito. 

Contra o projeto originário da Câ.· 
mara alega-se, sem que tenha sido 
examina;do, uma passivei colisão 
com a instituição da· Justiça do 
Tl'abalho e sua competência espe
cifica para conhecer e julgar con
trovérsias oriundas das relações de 
emprêgo. o argumento parece ha
ver inspirado ·os substitutivos, na 
tentativa de concll1ar os preceitos 
constitucionais e que, afinal, resul
tou na limitação do direito de gre
ve, pois dessa. preocupação original 
decorreu o maior número de limi· 
tação e restrições que se notam na. 
queles trabalhos. 

No entanto, procurar sobrepor 
ou fazer prevalecer a competência 
da Justiça. do Trabalho ao dispo. 
sitivo constitucional que assegura 
o direito de greve, implica em acei
tar-se premissa indefensável, qual 
seja, a de que aos interessados não 
se reconhece a posslbllida.de de ges
tões ou entendimentos diretos para 
a solução de conflito ou contro. 
vérsia. 

Por outro lado, é de considerar 
que a greve visa sempre a conquis. 
ta de direitos, não havendo porque 
interferir a Justiça Especi[bl no pro. 
cesso par:~ a sua fixação, a não ser 
no caso d~ dissid!o 110 cumprim-en· 

to do convencionado, .conforme, 
aliás, já está devidament-e dlsclpll· 
nado na legislação social, quando 
cogita das convenções ou os tra· 
tos coletivos de trabalho. 

Ademais, a .competência da Jus· 
tiça do Trabalho, conforme texto 
constituclonaJ, não pode ser com· 
preendida fora do direito positivo, 
"regulado na legislação social", 
não sendo conce·bível manifestar· 
se a mesma, na conciliação oo juJ. 
gamento dos conflitos tendentes a 
da.r origem a direitos. Isto porque, 
o art. 123 da Constituição Federal 
não delegou à Justiça do Trabalho 
qualquer Poder Legislativo, mas so. 
mente lhe atribuiu competência 
para editar regr!bS juridicas e nor
mas dos negócios, nos casos espe. 
cificados em lei. O art. 123 velo, 
assim, estabelecer, com relação à 
competência da Justiça do Tra.ba· 
lho, a possibilidade de editar nor
mas mais enérgicas no mister re. 
velador do direito, nos casos que o 
direito positivo apontar, tomando 
indiscutível !bS regras rev~ladas. 

Não se deve perder de vista que 
a greve não se exerce somente para 
obs-ervância de direitos amparados 
e cuja apreciação decorre de nor
mas estabelecidas, mas, secundada
mente como fonte Jurige:na Fato 
notório, por exemplo, foi a· greve 
da categoria profissional dos ban
cários, em 1934, que reivindicava a 
criação de um Institu.to de Previ
dência e a estab!Udade aos 2 anos. 
Como poderia, nesse caso, a Justiça 
do Trabalho julgar 1a co-ntrovél). 
s!a? 

Ainda rec1lntemente, os emprega. 
dos do chamado Grupo Carr1lteiro 
levaram a efeito uma greve de 
apoio ao Gõvêino e aos interêsses 
do próprio)Põv·o. Nada l'eivindica
vam para ãl;:éinas p!bra o povo. Per. 
guntariamos:;' seria essa greve ile· 
gal ? Poder-se-la atribuir à Justiça 
do Trabalho a. solução de tal dissi
dio como pretende o substitutivo 
de s. Exa. ·senador Jefferson de 
Aguiar? · ~. 

Lembremo-nos da advertência de 
Agamcmnon, no sentido de que com 
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l'elação ao direito de greve, "o pró· 
prlo Poder Público, multas vêzes, é 
levado a :llssegurá-lo, para vencer 
a resistência patronal", reconhe
cendo, realisticamente, que a or
dem social é tão precàriamente r-e
gulamentada, da,do o poder de re
sistência das emprêsas e dos valo· 
r·es econômlcos, que o próprio Po· 
der Público, para defender essa or
dem, tem, muiltas vêzes, de prote· 
ger, estimular e dirigir o exercício 
dêsse direito ... 

Ademais, o Pod·er Normativo da. 
Justiça do Trabalho, conferido pela 
Constituição Federal, subsistirá pa
ralelamente com a Regulamentação 
do Direito de Greve, porque não se 
obriga como melo único pa.ra se 
atingir os limites visados pelas 
classes trabalhadoras. As partes 
podem preferir o debate da contro
vérsia pelo Judiciário Traba.lhlsta; 
como podem buscar, em face da ou
tra prerrogativa constitucional, so
lução fora de seu alcance, pois ca· 
sos llá que, embora tendo por ba,se 
a relação de trabalho, jamais po
deriam merecer solução judicial. A 
criação de direito não se defere à 
Justiça do Trabalho; mas a greve 
pode collmar, não só a ampliação 
de direitos como, especialmente, a 
instituição de princípios não pre· 
vistos na legislação. E em tal caso 
o socorro, pelas partes, ao Judiciá· 
rio, importará na su.jeição de am
bas a um Tribunal que necessàriar 
mente atuará como órgão arbitral, 
uma vez que 11ão terá dlsposit.!vos 
legais, mas terá de atender a si
tuações não previstas. 

Projeto aprovado na Câmara Fe· 
deral colocou a interferência da 
Justiça do Trabalho em seus cxa
tos têrmos, a.trlbu!ndo·lhe uma com· 
petência arbit-ral, quando provoca
da por ambas as partEs em confli· 
to, única maneira de propiciar so· 
lução pa,ra os interêsses em choque, 
dentro do quadro reivindicatório, 
causa do movimento, paredista. Tal 
circunstância, como é evidente, não 
derroga competência, caso prefl· 
ram as partes escolher o cnminho 
do dlssidio colet.ivo. 

Ainda mais, o projeto originário 
da Câmara dos Depu.tados contém, 
sem dúvida, implicitamente, tôdas 
as regras válidas para a. convoca· 
ção das Assembléias Sindicais e 
para a validade de seus atos. Não 
é omisso; parte de pressuposto côr· 
retor. Não se pode cuidar da exi
gência de "quorum" para empres
tar apoio à deliberação da Assem
bléia, precisamente porque nenhu
ma minoria pod-erá impor sua. von
tade, assegurado como está o di
reito ao trabalho, mesmo aos que 
votaram pela paralisa,ção da atlvl
dade embora o fato se afigure pa
radoxal. A expressividade do "quo
rum" deve interesar aos próprios 
trabalhadores, não ao Estado ou 
às classes econômicas, a não ser 
que aquêle e estas queiram, curio
samente, fortalecer, contra as últi
mas, o própr!o movimento. 

A r-astrição que se poderia argüir 
com relação ao Projeto de Lei n.o 
24, de 1958, da Câmara Federal, é 
exatamente aqu.ela apontada pelos 
traball1a.dores em sua I Conferên
cia Sindical Nacional, ratificada pe. 
la r·::centemente realizada. Trata-se 
do a.rt. s.o que permite a "gru;>o 
profissional inorganizado'' ou aos 
empregados de uma emprêsa deci
dir, em asst:mblé!a dos interessa
dos, da conveniência da greve. 
Realm,~nte, os movimentos grevl~

ta,s não poderiam irromper sem a 
responsab11idade de uma ent-Idade 
sindical jurldléaniente organizada 
e reconhecida. 

Pelo exposto, o Partido Trabalhis
ta Brasileiro, por meu intermédio, 
vem submeter à apreciação dessa 
digna Comissão de Legislação So
cial o Projeto de Lei n.0 24, de 1958, 
originário da Câmara Federal, de 
autoria do nobre Deputado Aurélio 
Vianna, que, com as emendas que 
ora apresentamos, passará a ter a 
seguinte redação : . 
· .. -Emenda Supstitutiva n.0 (CLS) 

Substitua-se o art .. a.o do projeto 
pelo seguinte : 

"Art. 3.° Cabe à categoria pro·· 
fissionaJ, aos trabalhadores de 
uma emprêsa, de um de seus esta-
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belecimentos ou de qualquer de suas 
seções, em assembléias dos interes· 
sados, promovida obrigatoriamente 
pelo seu Sindicato, decidir da eon· 
veniência da. greve. 

§ 1.0 Na falta de Sindicato a as· 
sembléla será. promovida, no mais 
curto prazo pala Federação a ~ue 
se vineula-ria aquêle e, na inexlsten. 
ela desta, pela correspondente Con· 
federação. · 

§ 2.o Quando se tratar de cate
goria profissional não organizada 
em Sindicato ou não representada. 
por entidade sindical de grau supe
rior, .. a assembléia. será promovida 
pelos próprios interessados." 

EMENDA 

N.o (CLS) 

Ao art. 5. 0 : 

Onde se diz : - "O Sindieato" 
Diga-se : - "A entidade sindical". 

EMENDA 

N.O (CLS) 

Ao art. 9.0 : 
Substitua-se a expressão : 
"O Sindicato", 
pela seguinte : 
"A entidade sindical". 

O SR. PRESIDENTE - Está fin-. 
da a 1-eitu.ra do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Sena.dor 
João Villasbôas, primeiro orador · 
inscrito. <Pausa). 

Não está. presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Pa;wo Fernandes, segundo orador 
Inscrito. (Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Paulo Fender, terceiro orador ins
crito. 

O SR. PAULO FENDER- (•) -
sr. Presidente. mal contendo jus· 
tiflcada emoção, dirijo-me aos Se· 
nhores S·ena.dores vindo da Missa 
que os paraenses e outros brasilei· 
ros mandaram celebrar pela alma 

(*) - N<io foi revislo pdo ormlor. 

daquele que em vida se chamou 
João Guilherme Lameira ~tten· 
court. 

Data venia de falar ao S·enado 
em prorrogação da memorável ses· 
são de saudade com que homena
geou o grande morto, não me senti
ria. bem, Senhores .senadores, se 
discorrendo sôbre politica ou outro 
assunto de interêsse da nossa SO· 
ciedade, não começasse por dirigir 
o pensamento àquele cuja falta é 
Irreparável, no Senado da Repúbli· 
ca e na minha terra. 

Gostaria de ter comparecido à 
sessão de saudade desta ·casa para., 
na pequenês de meus recursos ora
tórios - mas no recato de meu 
coração, associar-me a quantos -
todos os colegas, bem o sei - oole· 
braram suas virtudes excelsas e di· 
rigiram o pensamento a Deus, para 
que lhe gua,rdasse a alma generosa 
e afável. 

Faço-o hoje, prezados colegas, por 
entender o caminho certo que devo 
trilhar no Senado da República, ao 
substituir Lameira Bittencourt. 

Sr. Presidente, Senhores Senado· 
res; vim do tumulto da vida, médl· 
ca para a vida parlamentar e poli· 
tica. Era, sim, médico, em pleno 
exercício da profissão, que a,plau
dia, no Senado da República, a 
atuação de Lameira Blttencourt em 
prol dos lnterêsses de minha terra. 

Nesta tribuna, quando acabo de 
a.braçar, comovido, na Igreja da 
Candelária, sua espôsa e seus fi. 
lhinhos, meus amigos e clientes -
sim, Sr. Presidente, Senhores Sena· 
dores, ))Orque eu era intimo amigo 
de Lameira Blttencourt; depois de, 
comovido, transmitir, em nome do 
eleitorado >trabalhista do Pará, a 
palavra d~'.;P-esar à Familia, incon· 
solável, alnda,:com o coração cheio 
de pesar, nesta tribuna, menos com 
a preocupação de estréia politica, 
que de dizer a v. Exa., Sr. Presl· 
dente, e a ·meus Pares, que estou 
irmanado ao i sentir de todos os pa
raenses ao assistir na, Capital da 
República à Missa em sufrágio da 
alma daquele ·grande brasileiro. 
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Lameira Bittencourt fê:i comigo 
cam:pa.nha politica memorável. P·cr· 
ténceu àquela estirpe de homens 
cujas inteligências estão abert.as 1às 
motivações humanas; ao número 
daqueles que diluem as personali· 
dades na, personalidade mesma da 
sociedade, do Estàdo. Era um sa. 
criticado da comunidade, um eleito 
daquela vocação política, que só 
sabe servir, e por que era assim, 
é que o Pará chorará sempre suo. 
'perda. 

Militando no Partido Social De. 
mocrático, vinha de escola politica 
chefiada, nesta Casa, por uma fi. 
gura, ·cuja. evocação não po~so dei· 
xar de fazer d·esta trib'llna : um 
pregac1 o r do trabalhismo idealísti. 
co, que se chamava Joaquim· de 
MagaJhães Cardoso Barata. 
· Senhores Senadores, v. Exas. ti. 

veram êsse grande brasileiro na 
convivência dêste Plenário; viram. 
lhe a sinceridade transbordante. 
Maga-lhães Barata era bem o poli· 
tlco da lealdade. A inteireza d~ 

. alma e a pureza de princípios em 
tudo por QUe se batia não lhe per· 
mitiam a tintura soci!bl com que os 
homens, pol' vêzes, sorriem a con. 
tra-gôsto. ·Não ! Magalhães Barata 
só sorria quando devia sorrir. s~ .. 
bia, por carisma de personalldad; 
tôda sua, captar. desde logo, a con: 
fiança da gente humilde e como que 
afastar. pelo m·esmo cari~ma e pela 
de~confiança, os não humildes. Ma· 
galhães Barata fundou uma escola 

· política no Parâ à' qual pertenceu, 
também, o in-esouec!vel e saudoso 
Senador Alvaro Adolpho. Posterior. 
mente, completou-se a tr:logla ad· 
mirável. com Lameira Bitt.encou.rt. 

~th. Sr. Presidente, se v. Exa. 
soubesse como sinto a morte de 
meu amigo ! Eu, que sou homem 
de luta, vim das controvérsias estu. 
ciantis ao lado de La.meira Bltten· 
court, a quem conheci nos bancos 
acadêmicos de minha terra; pugnei. 
com êJ.c, pela solução dos nossos 
mesmos e angustiantes problemas, 
lá na Ama,zônia I 

Como lamento tenha desapareCi· 
do ·- sentimento, ·de resto, de to· 

dos· os Senhores Senadores· e dti 
to,do o Brasil - essa grande figura 
humana. 

Tudo já se disse sôbre Lameira 
Blttencourt ma,s -era preciso trou· 
xesse minha pa:lav,ra para dizer 
que, como os nobr-es colegas tam· 
bém o conhecia; para dizer que La· 
meira Bittencourt, no seu trato 
amáv·el, naquela cordura. naquela 
lhaneza que sabia imprimir a todos 
os seus atas, fêz, na minha terra, 
nos últimos dias de sua vida, o mi· 
lagre, por assim dizer, de uma, con· 
cillação politica, da qual, já 'iloje, 
começa a ressentir-se meu Estado. 

O Part!c1o Trabalhista Brasileiro, 
Se~ão do Pa-rá, foi levado a firmar 
acôrdo com o Partido Social Demaoo 
crático, no Estado, graças ao savalr 
taire, ao encanto pessoal. às quali
dades ina:tas que o grand-e brasilei
ro tinha pr:.ra aproximar os ho· 
mens. Foi a razão de o PTB e PSD 
unirem-se, no· Pará, em defesa da 
mesma causa. 

DlziR· cu. sr. Presidente, ao Go· 
Yrrnad ~r Moura carvalho, que la· 
mais deixei de reconhecer a irre" 

wcusáv<!l afinidade entre o nessediS· 
mo de Magalhã~s Barata e· o tra.ba· 
lhismo de Getúlio Vargas. Maga. 
lhães Barata desfraldou, no meu 
EEtado, a, bandeira da Revol•J,ção 
de 30, que acenou com as reivindi· 
c:::.ções sociais c humanas da se. 
gunda República; nesse ponto en· 
contrava·st~ ·::om Getúlio vargas. 

Sr. Presidente, não minto aos 
princípios por que me bato quando 
prestigio - e prestlg!arel sempre 
- a aliança entre o Part.iào Social 
Democrático e o Partido Trab!o>J.hts. 
ta Bro.s!leiro, no Pará. 

A nossa luta é grande; · fl nossa 
luh ideolô!!!ca é imen~a; mas es· 
taremos politicamente unidos, estou 
certo de que assim me exPressan· 
do - como já tantas vêzes o fiz 
fora dêste Plenário - estaria, com 
Lameira Bittencourt presente nes· 

· .. te Plenário, . trazendo uma alegria. 
certa ao seu coração. 

Essa era a sua cau.sa; e eu que 
entendo que Lameira IJ31ttencourt 
não morreu; que considero que os 
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grandes vultos dêste Pais jamais 
morrerão, estou nesta tribuna com 
a minha palavra que nada tem de 
melancólica, nada tem daquela 
tristeza de môcho que se refugia 
na sombra do cipreste, mas que tem 
multo da convicção, da certeza de 
um idealismo sadio pela solução 
dos nossos problemas maiores. Esta 
palavra é a palavra que continua 
a obra dos mortos; é a palavra 
com qtU.e, não obstante o apagamen· 
to, não obstante as côres e as lu· 
zes de outras palavras desta Casa, 
que faltam à minha, sinceramente 
saúdo a aliança PSD-PTB no Pa.rá, 
não do ponto de vlsta politico, mas 
da sobrevivência do esp1rito de La
meira Bittencourt, que continuará 
lutando pelas boas causas com a 
afabllldade e lhaneza de trato. 

·sr. Presidente, Senhores Senado
res, pedindo perdão por haver che· 
gado a esta tribuna quase precoce· 
mente, rogo a v. Exa.s., no dia em 
que na Capital da República se ce. 
lebrou a Missa pelo sufrágio da 
alma de Lameira Blttencourt, que 
a mim se associem elevando o pen· 
samento e pedindo a Deus que guar· • 
de a sua alma. tsse pedido faço-o 
na certeza de qu.e, como eu, sabem 
v. Exas. que Lameira Bittencourt 
foi um grande varão do meu Es· 
tado, um grande varão da nacio· 
nalldade, um grande varão da hu· 
ma.nidade I (Mutto bem. Mutto 
bem. o orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. 

Não há mais orador inscrito. 

O SR. MEM DE SA - (•) -Se· 
nhor Presidente, desejo reclamar 
do Sr. Presidente do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatistica as 
informações que em 1'1 de novem· 
bro do ano passado daqui solicitei 
e me foram encaminhadas. 

O caso é curioso, e creio, sem pre
cedentes. 

Efetivamente, no dia 17 de no
vembro fiz desta tribuna llgeira 
oração comentando a compra que, 

jt) - NDo fol r~vl#o pelp orador, 

ao que me fôra informado, estava 
decidida pelo IBGE, de um compu
tador eletrônico, de grande porte, 
para apuração do censo de 1960. 

Segundo as informações que me 
chegaram, essa transação havia 
sido decidida, senão já reallzada, 
contrariando pareceres téc-n 1 c os 
que desaconselhavam a aquisição 
de um grande computador eletrônl· 
co, e sim, de computador médio. 
Ainda. mais : a aquisição da · má· 
quina preferida pelo IBGE impor
taria a remessa de microfilmes, 
com os dados do nosso recensea
mento, para a Norte-América, onde, 
através de processo moderno, de 
patente do Bureau of CenBUB dos 
Estados Unidos, se manipularia, 
posteriormente, o cérebro ·eletrô· 
nico. 

Encaminhado o meu pedido de 
informações, o sr. Dlretor-Presiden· 
te do IBGE teve a gentUeza e o ca
valheirismo de, logo no dia seguin· 
te, cLrlgir-me carta datada de 18 
de novembro em que começava por 
afirmar: , 

"Antecipando-me às respos
tas ao pedido de intormações 
que v. Exa. houve por bem for
mular ... " 

E continuava. 

·Traçou B. sa. nessa carta, diVer· 
sas considerações, justificando a 
escolha que havia feito. Mais 
adiante, torna ·a afirmar : . · 

"Para que v. Exa. tenha uma 
Idéia da extensão dêsse estu
do, que lhe será presente na 
resposta ao .pedido de lntorma
ções que v. Exa. formulou ... " 

E continua:: .. ·' 

Três dtas depois, dirigiu outra 
carta, desta vez ao eminente L1der 
Lameira Bittencoui:t;; nosso ines· 
quec1vel amigo e companheiro, rei· 
terando as .mcsm1i.s explicações, 
acrescidas de ·autraã mais e reafir
mando que as "informações oficiais 
vlrie.m lmedlatamente, 

' 
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Anda mats: eu soube pelo emi· 
nente .colega Senador Mourão Viei· 
ra, que ma.ntém relações pessoais 

.: com o •Dlretor·Presldente do IBGE, 
· que essas informações 26. estavam 

prontas e redigidas e, se eu as de· 
sejasse, poderia conseguir até uma 
cópia, para desde logo delas tomar 
conhecimento. Agradeci a fineza do 
Senador ·Mourão VIeira, dizendo-lhe 
que aguardava as informações ofl· 
clats para comentá-las. 

Pots bem, Sr. President-e, estamos 
a 3 de fevereiro e essas informa· 
ções não chegaram. 

O primeiro mês - isto é - tr1n· 
ta dias de prazo que a Lei de Res· 
ponsa.bi11dade estipula para a pres. 
tação de ·informações - comple
tou-se no dia 17 de dezembro, quan. 
do o senado se achava em reees· 
so. Julguei que qualquer demora 
tivesse impedido chegassem as ln· 
formações até o dia 15, mas que 
estas viriam logo na reabertura da 
sessão extraordinária. Esta se deu 
a 18 de janeiro, quando já decor
ridos dois meses; no entanto, até 
agora, dois meses e melo passados 
- as informações ainda não che· 
garam. 

De duas uma : ou as informa· 
ções - conforme o Dlretor-Presl· 
dente do l!BGE ·afirma - foram 
prestadas e estão encalhadas nos 
canals competentes, ou entio S. 
sa., ao contrArio do que declarou 
e prometeu, decidiu de outra forma 
e até boje não deu satisfação ao 
Senado. 

De qualquer maneira, não me 
conformo com o sUêncio oficial. sou 
grato ao Dlretor-Presidellte pela 
gentlleza da. carta particular, mas 
cobro, reclamo e exijo as informa
ções oflclals, porque a carta parti· 
cular nio responde, precisamente, 
aos quesitos que integravam meu 
r~querimento. 

Ass~, sr. Presidente, requeiro a 
v. Exa. se digne providenciar para 
que o Senado, em oticlo urgente, 
reitere o pedido de remessa das 
informações que aqui, bá multo 

tem,Po, deviam estar, pois envol· 
vem matéria de grande importãn. 
ela. 

O Sr. Jetterscm. de Aguiar - Per. 
mite v. Exa. um aparte ? 

O SR. MEM DE SA - Com mui· 
to prazer. 

O Sr. Jeflers<m de Aguiar - As
sumo o compromisso de verificar, 
pessoalmente, junto ao Sr. P.resi· 
dente do Instituto BrasUeiro de 
Geografia e Estatistica, o que teria 
ocorrido coin a resposta ao pedido 
de informações de v. Exa· Há pou
cos dlas, .assumi igual comproml&
so com o nobre Senador Mourão 
Vielra., relativamente a pedido de 
lnfÕrmaçõés sôbre o Instituto Bra. 
slleiro de ·Ca!é, e tive a ventura de 
comprovar que se tratava de equf. 
voco do l!Üstre colega, qua,ndo afir. 
mara haver apresentado o pedido 
de informações, que fôra apenas 
lido, por s. Exa·, mas não encaml· 
nhado à. Mesa. Não é o caso de 
v. Exa., por certo. Conforme te
nho cumprido meus deveres, na Li· 
derança da Maioria, encaminharei, 
a!nda hoje, carta a.o Sr. Presidente 
do Instituto BrasUeiro de Geogra
fia c Estatistlca, solicitando respos
ta imediata. ao pedido de 1nform~ 
ções de v. Exa., a fim de ser eacla· 
reclda a verda.de. 

O SR. MEM DE SA - Agradeci
do a Vossa Excelência. 

sr. Presidente, era o que tinha a . 
dizer. <Mutto bem).· 

O SR. PRESIDENTE - A Me· 
sa. providenciará para que o pe~ 
dldo de informações feito por VOS· 
sa Excelência seja reiterado. 

'-·Não há ma.is oradores inscritos. 

O sr. Senador Gilberto Ma· 
rlnho pronuncia dtscurso que, 
entregue à revts4o do orador, 
será posteriormente publicado. 
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O SR. PRESIDENTE - Não há 
mais oradores inscritos. (Pausa) . 

Vamos .passar à 

ORDEM DO DIA 

Continuação da t•otação, em 
discussão única, do Veto ntí.me
ro 8-59, elo Prefeito do Distrito 
Federal, ao Projeto . de Lei 
n.o 15-B, ele 1959, à.a CO.mara 

. . do Distrito Federal, que esten
de aos ctvts e militares que 
menciona os bonejício.~ da Lei 
n.o 31, de 31 c!~ ()Utubro de 1947, 
e ~~enta de pagamento do·s im· 

, " postos de transmissão e predial 
os ntembros da Delegação do 
Brasil que disputaram na Sué
cia o Campeonato Mundial de 
Futebol, tendo Parecer número 
859, de 1959, da Comissão de 
Con.~tltutção e Justiça, favorá
vel ao veto aos arts, 2.0 , 3.0, 4.o, 
o.o, 7.o, a.o 9.o e 11 e contrário 
ao referente ao art. 10. 

O SR. PRESIDENTE -A votação 
será feit-a pelo processo mecânico. 

Os Senl!ores s:enadores que man
têm o veto votarão "sim": os que o 
rejeitam votarão "não". 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
(Pela ordem) - sr. Presld:cnte, está 
V. Exa. pondo -em votação os vetos 
com parecer favorável ? 

O SR· PRESIDENTE - A vota· 
cão anunciada é dos artigos veta. 
dos com parecer favorável. Os des
taques serão votados posterior· 
mente. 

O SR .. JOAO VILLASBOAS -
Multo agradecido -a Vossa Excelên
cia. 

O SR. PRESIDEl\~l'E - Vai-se 
proceder à apuração. (Pausa). A 
máquina· não funcionou: fica, por
tanto, sem efeito a vota:ção. Peço 
aos Senhores Senaclores para vo· 
tarem novamente. (Pausa) . 

Vai-se proceder à apuração .. (Pau
sa). 

.. (Procede-se ·à apuração). 

O SR. PRESIDENTE - Em vlstn 
de não -estar funcionando o meca. 
nismo elétrlco, a vot-ação será feita 
por melo de -esferas. Os Senhores 
S·enadores. que votarem "slm" usa
rão as esferas brancas, e os que 
votarem "não", as pretas. 

Em votação os ~·etos referentes 
aos arts. números 4,o - 6.0 - 7.0 -
s.o - g,o e 11, com pareceres fa. 
v oráveis . 

va:ke orocedcr à chamada· 
(Procede-se à chama.da). 

O SR. PRESIDENTE -Foram en. 
contradas na urna . 39 esferas; 
número que coincide com o de vo· 
tantes. . • 

Vai·se proceder a apuraçao. 
<Procede-se à apuração) . 
Votaram a favor 35 Senhores Se· 

nadares e contra, 4. 
Foram mantidos os vetos. 

são os seguintes os artigos : 

Artigo 4·0 

R~:iaç~.o do projeto. 
"Durante o prazo de quinze 

anos, a contar da. data desta· lei, 
o P·~:!slonlsta. contribuinte· ou ·Ser
vidor d~ instituição de previdência 
social. inscrito há mais de dois anos 
e sem interrupção no pagamento da 
respzctivo:~ contribuição, fica isento 
do no.ooa,.mento do impôsto de trans
missã; relativo ao imóvel .por êle 
adquirido, até· o valor de dois ~1-
lhões de cruz-eiros, desde que nao 
seja proprietário d·e outro, bem 
co'mo do impôsto predial enquanto 
nêle residir. 

§ 1.0 O direito à is-enção referida no presente artigo só poderá ser 
exercido uma única vez. 

§ 2.o A oua.lidade ele penslónlli· 
ta, servidor "ou contribuinte se pro· 
vará~'!pará efeit"o'"dn ·disposto nes_te 
artigo, com' atestado ou certldao 
fornecida pela respectiva institui
ção d·e previdência social". 

. .. Ar~lgo 6.0 
. -.·,-:-;. 

Redação dei pÍ'oj eto : · 
"Fico. isenta. do lmpôsto de trans

missão n compra ela sede de "Ca· 

,, 
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naricultores Roller Associados Ca· 
riocas" à Rua do Acre n.o 47, 5,0 
andar, salas 501 a 504". 

Artigo 7.0 

. Redação do proj.eto : 

"Ficam os jornais, rádios c tele· 
visões isentos de todos os impostos 
municipais atrasados, mesmo que 
já se encontrem em juizo". 

Artigo 8.o 

Redação do projeto : 
"Durante o prazo de cinco a,nos, 

a contar da data da promulgação 
da. presente lei, fica isento do im· 
pôsto de transmissão de . proprie· 
dade, o primeiro imóvel, adquirido 
por funcionário das Estradas-de
Ferro, com sede no Distrito Fede· 
ral, para fins exclusivos de sua mo
radia. 

§ 1.o Para isenção de que trata 
a presente lei, fica estabelecido o 
limite máximo de Cr$ t.ooo.ooo,oo 
(hum milhão de cruzeiros) para. o 
valor do imóvel, devendo ser cobra. 
do o impôsto sôbre o excedente, 
quando a aquisição ultrapassar 
aquêle limite. 

§ 2.0 No caso da aquisição do 
imóvel, será feita por meio de fi. 
na.nciamento, cujas prestações ul· 
trapassem os cinco anos o interes. 
sado tará declaração à Prefeitura, 
com documento comprobatório a 
fim de que, ao ser lavrada a. escri· 
tura definitiva, possa gozar dos be· 
neticios da presente lei. 

§ 3.o o disposto nos arts. 1.o e 
3,0 aplica-se, também, aos imóveis 
adquiridos anteriormente à presen
te lei, · cujas escrituras definitivas 
ainda não foram lavradas". 

Artigo g,o 

Redação do projeto : 

"Durante o prazo de quinze anos 
a contar da instalação da Alssem· 
bléia Constituinte, o imóvel adqui
rido, para sua residência, por jor- · 
nalista que outro não possua, .será 
isento c!o impôsto de transmissão e, 

enquanto. servir ao fim pre:visto. nes.. 
t~ artigo, do respectivo 1mpôsto pre· 
dial. 

Parágrafo único. Será conside
rado jornalist.a, para os efeitos dês. 
te artigo, aquêle que comprovar es
tar no exercicio da profissão 'de 
acõrdo com a legislação vigente, ou 
nela houver sido aposentado"; 

Artigo 11 

Redação do projeto : 
"É concedida a remissão do fôro 

do terreno situado à. Rua General 
Polidora n.0 148, de propriedade da 
"Casa. da Empregada", ficando rele· 
vado o pagamento da Importância 
corresponder à. remissão em cau
sa, desd;.) que a referida entidade 
desista a favor d111 Prefeitura do d1· 
reito ao recebimento da importân
cia de Cr$ 58.133,00 correspondente 
ao têrmo de recuo do referido 'inió
vel, assinado em 28 de novembro 
de 1957, conforme consta do Pro. 
cesso n.0 4.153.023 de '1957". 

O SR. PRESIDENTE - Em vota· 
ção o veto referente ao art. 10, com 
par~cer· contrário. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
pediria a v. Exa. informasse ao Ple
nário que o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça é con·trá
rio ao veto e pela aprovação do dts. 
positivo do art. 10 do projeto, a fim 
de que não haja dúvida a respeito 
do resultadp da votação. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
já cumpriu a formalidade reclama· 
da por v. Exa., e a repete, escla· 
recendo aue o parecer da Comissão 
de Constituição c Justiça é contrá· 
rio ao veto. 

Val-se proceder à votação. 
Em votação o veto referente ao 

art. 10, com parec·er contrário. 
Vai-se proceder à chamada. 
<Procede-se à chamada) 

Responderam à chamada e vota· 
ram 37 Senhores Senadores, núme· 
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ro que coincide com o das esferas 
encontradas na urna. 

Val-se proceder à apuração. 
<Procede-se à apuração). 

Votaram a favor 18 Senhores Se-
nadores e contra 19. O veto foi 
rejeitado. 

11: o seguinte o artigo : 

Ar.tiro 10 

Redação do projeto : 
"O prazo de que trata o artigo 27 

do Ato das Dlsposlções . Constltucto. 
nals r.rransltórlas, no que tange a 
sua apllcabWdade no Distrito Fede
ral, fica prorrogado por mais cinco 
anos, revogadas as dlsposlções em 
contrArio". 

O SR. PRESIDENTE - Em VO· 
tação o veto referente ao art. ;.o 
para o qual fo.l requerida votaçao 
em separado. 

O SR. .JEFFERSON DE AGUIAR 
- (Para encaminhar a votaçao) -
(*) -sr. Presidente, o art. 2-0 mo· 
dlflca a redação do art. 1.0• Nos 
têrmos em que se estabeleceu na 
comissão de Constituição e Justl· 
ça e, posteriormente, em entendi· 
mentos que mantive com o sr. Pre· 
feito <lo Distrito Federal, em flbCe 
do qual requeri destaque de par_te 
do art. s.o, oplno pela manutençao 
do veto. Isto é, os Senhores Sena· 
dores favoráveis ao veto votarão 
com a esfera branca. 

Peço, portanto, aos Senhores Se
nadores que mantenham o veto, re
jeitando apenas o veto do Sr. Pre
feito com relação ao art. 3.o. Pela 
votação posterior, elevaremos o teto 
das concessões lmobiliárl11s a um 
mUhão de cruzeiros, atendendo-se 
àquela solicitação primeira em fa. 
vor dos e~dlclonárlos. · 

Se concordássemos com a altera
ção do art. 2.0 • modificando, 11ssim. 
a vlgêncla da Lei n.o 31, acolheria
mos lmunida.de fiscal em"favor dos 
pracinhas, seus sucessores e viúvas, 

(•) - ,\'llo foi rtvl.to pelo Ol'Qdor, 

prejudiCando a Prefeitura do Dlstri. 
to Federal, como bem assinalou o 
Sr. Prefeito quando opôs o veto à 
proposição ora em exame .. 

Peça, por conseguinte, aos Senho
res Senadores que rnlbDtenham o 
veto do Sr. Prefeito. <Mutto bem). 

o Sr. Senador Gilberto Ma
rinho pronuncia dücu.rso fl'II(J, 
entregue à revtsllo do oraaot 
será posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE - Val-se 
proceder à. chamada. 

(Procede-se à chamada) . 

Foram encontradas na urna 37 
esferas, número que coi.Jlclde com o 
de votantes. · 

V'ai·se proceder à apUração. 
(Procede-se à apuração). 

Votaram a favor 26 Senhores Se· 
nadares e contra 11. O veto fol 
mantido. 

J!: o seguln te o artigo : 

Artlgo.2.0 

Reda,.ção do projeto : 
Passa a ter a seguinte redação, 

0 art. 1.o da Lei n.o 31, de 31 de 
outubro d~ 1947 : 

"Art. 1.o F1ca Isento do ImpOsto 
de transmissão de propriedade e do 
respectivo lmpôsto predial, o !mó· 
vel adquirido para a sua. resldên· 
ela. por componentes da Fôrça. Ex· 
pedlclonárla Brasileira, suas viuvas 
ou her.d~lros". 

O SR. PRESIDENTE - Em vota· 
ção o veto referente ao art. 3.0 , 

sa.lvo sua parte final, que será vo
tada emtseparado, nos têrmos do 
Requerimento n.o 8, de autoria dos 
senboresirefferson de Aguiar e Attl
llo VI vacqua. 

Val-se proceder à chamada. 
(Pyocede-se à. chamade.l . 

Responderam à chamada e vota· 
ram 36 Senhores Senadores, numero 
que coincide com o de esferas en
contradas na uma. 

,, 
I 
•. 
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Val-se proceder à a.vuração. 
(Procede-se à apuração). 

Votaram a favor 12 Senhores Se-
nadores e contra 24. O veto foi 
rejeibado. 

1!: a seguinte a parta do ar. 
ttgo: 

Artigo 3.0 

Os favores de que tratam os ar. 
tigos 4.0 , 10 e 2.0 das Leis ns. 31.692 
e 896, de 1947 e 1952, respectiva
mente, passarão a ter o Umlte má
ximo d~ Cr$ 1.000.000,00 (um mt
lbão de cruzeiros) . 

O SR. PRESIDENTE - Em vota. 
ção a parte final do art. 3.o. 
Va~-se proceder à. chamada. 
(Procede-se à chamada) . 

Foram encontradas na urna 38 es· 
feras, número que coincide com o 
de votantes. 

Val·se proceder à apuração. 
(Procede-se à apuração). 

Votaram a favor 27 .Senhores Se-
nadores e contra, 9. O veto foi 
mantido. 

:t a. seguinte a parte do ar
tigo: 

" ... e os favores daguelas leis se· 
rão extensivos às viúvas ou !herdei· 
ros de seus beneflc!Arlos. 

O SR. PRESIDENTE- Em Vo· 
tação o projeto. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam. queiram permanecer sen. 
tados. (Pausa> . 

Está provado. 

ll: o seguinte o projeto a.pro. 
vado em segunda discussão, que 
vai à Comissão de RedaçãO' pa· 
ra Redação Final : 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.o 28, de 1959 

rnstltut o "Dia de Deodoro". 

o Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.o A daba de 15 de novem

bro consagrada às comemorações 
da República, será também eonsl· 
derada em todo o Pais como "Dia 
de Deodoro". 

Art. 2.o Revogam-se a.s dlsposJ. 
c;ões em contrário. 

Discussão únfca ·do Requeri· 
mento n.o 9, do sr. Senador Jef. 
feJrson de Aguiar. petltndo a 
transcrlcão nos Anais do sena. 
do do discurso f11'ojerldo f.lelo 
Sr. Presidente da .República na 
reunttfo ministerial de 1.o do 
més em curso-

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- (Pela ordem> - sr. Presidente, 
o requerimento anUXlclado por Vos. 
sa Excelência é de minha autoria 
e consubstancia. o adiamento para 

O SR. PRESIDENTE - Está con· a sessão de hoje, da discussão e 
clulda. a votação do veto. 1 t -"'cMd 

Será feita a devida comunicação votação do requer men o ~ o a 
ao sr. Prefeito e à Câmara dos Se· transcrição, nos Anais do SEma.do, 
nbores vereadores. do discurso proferido pelo Chefe 

da N'aQão na reunião ministerial 
Votaçtlo, em. segunda . dfs· de 1.o do mês em curoo. 

cUBstio, do Pro1eto de Lei do Alterandn êss.c requPrlmento. so. 
Sena.do n·0 28, de 1959, de auto- llclto. nos têrmos do Regimento. o 
rfa do sr. Senador Silvestre Pé· adiamento da. discussão e vntação 
rfcles, que tnstftut o "Dia de do reQuerimento para a se~são or· 
Deodoro" (4f.lrovado em f.lrfmet- dlnárla do dia 4 do corrente .. 
ra dilscusstlo em 22 do m4s em _ 
curso, tendo Pareceres Favorá- O SR. PRESIDENTE - Na sessao 
veis (ns. 892 e 893, de 1959) das anterior foi lido requerlmento em 
Comissões de Constftufçlfo e • que o sr ... Senador Jefferson de 
Justiça e de Educaçlfo e Cul· Aguiar solicitava adiamento desta 
tura. matéria para a presente sessão. O 
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requernnento. não,pôde ser votado 
por falta de número. Os seus fins, 
entretanto, foram a.tln.gldos, flcan· 
do _êle pr()jildlcado. 

s. Exa. deverá formular nôvo re· 
querlmento, a fim de que a maté
ria possa ter o adiamento qu! dese· 
j a, para ·a. sessão de amanha. 

'o SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Obrigado a .. y. Exa. Enviarei o 
requerimento a mesa. 

o SR. PRESIDENTE - Sôbre a 
mesa, requerimento que yal ser lido 
pelo . Sr. Primeiro Secretario. 

.. J!l lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 11, de 1960 

Nos têrmos dos arts. 212, letra l, 
e 274 letra. b, do Regimento Inter
no; requeiro adiamento da discussão 
do Requerimento n.o 9, de 1960, a 
fim de ser feitia na sessão de 4 do 
corrente. 

Sala: das Sessões, em 4 de feve
r~lro de 1959. - Jefferson de 
Aguiar. 

O SR. PRESIDEN'TE - Em face 
da decisão do Senado, o Requeri
mento n.o 9, de 1960, será discutido 
e votado na sessão de amanhã. 

Esgotada a Ordem do Dia. Não 
há oradores inscritos. 

O SR .. VICTORINO FREIRE -
< •) - sr. Presidente, Senhores Se
nadores, é absolutamente tranqüllo 
que o homem público, não traba
lhado por ódios, frustrações ou re
ca.lques, trava polêmlca com um 
frustrado, recalcado e ressentido 
como o animal que me agride pelas 
'colunas de "O Diário de Notícias", 
sob o pseudónimo de Osório Borba. 
· Compreendo-lhe a frustração: o 
pobre diabo tem feito tudo para 
subir na. vida, partíclpandõ, Inclu
sive, de eleições visando a conqu!S· 
tar o voto e o favor do povo; e êste 

(*) - Nno foi rcr•i.,lo pl'lo orador. 

slstemàtícamente lhe vem negando 
êste favor. 

Após a ditadura foi eleito, por 
engano, Ver-eador; e passou pela 
Câmara. dos Vereadores, como uma 
fôlha sêca, nada deixando conslg· 
nado além de Insultos e Injúr-ias 
aos adversários. 

Da sua pena só escorre o pus can. 
ceroso da. Injúria com que êle se 
lambuza quebrando, Sr. Presidente, 
os !oro; da sela do patrão e os 
paus da porteira da cocheira que o 
têm prêso. 

Investe contra mim, declarando 
que não tem casos pessoa.ls a resol· 
ver comigo. Como, na sessão de an· 
te-ontem, nesta casa, declarei que 
se algum caso pessoal tivesse êle a 
resolver comigo que dissesse onde, 
quando e como desejaria resolvê· 
lo, pois estaria. à sua inteira ·dispo· 
sição, volta insultando-me, lnjurl· 
ando·me, e dizendo que nada tem 
a resolver comigo. 

Ainda bem, Sr. Pres-idente. 
O desgraçado saiu de sua terra 

por não ter mais quem o cumpri
mentasse, depois de haver brigado 
e agredido. a todo _o mundo. 

Para salvar Pernambuco, meteu· 
se na eleição contra o ex-Senador 
e atual Deputado Etelvina Llns. De· 
pois de injuriar o a.ntlgo Governa
dor do Estado, foi para as urnas. A 
surra que recebeu foi de criar bicho, 
e trauxe-lhe recalque tremendo. 
Aliás a votação que obteve .foi por 
engano, pois muita gente no Inte
rior do Estado, supondo estar vo· 
tanto no Dr. Lauro Borba, enge· 
nhelro pernambucano de alto gaba· 
rito moral, descarregou-lhe a vota· 
ção em vários Municiplos; e o ma· 
landro, o velhaco deixou que assim 
corresse para ver se conseguiria. vo· 
tação malór;·, A surra, porém, foi 
de mais dé' dúzentos mil votos. 

Declarou '·que nunca Insultou a 
famma do Marechal Dutra. :S:le ln· 
sulta ta.nto que já não sabe mais 
de quem falou ·nem a quem agrediu 
c Injuriou. _ ,--:_ 

sr. Presidentê faça-se uma tria
gem nesses anos todos, dos arti. 
gos 'escritos pelo pobre infeliz no 

"~-1' " 

:•, 

'· 
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"Diário de Noticias" e não se encon· 
trará um só de doutrina, um arti· 
go construtivo atacando um proble· 
ma ou apontando-lhe soluções. São 
sempre de insultos a todos os que 
foram eleitos. 
·Que culpa tenho eu, Sr. Presiden

te, de o povo·desprezar aquêle des
gl1açado infeliz ? 

Eu sou tido e havido como um 
homem eleitoralmente forte no Ma· 
ra~hão, e já. tenho dado provas 
disso e me submetido a vários tes
tes. Ren:unciei. no Início da legis
latura ao mandato de Deputado Fe
d.:ral :na Constituinte, atendendo a 
tini re!Jto que me foi feito por um 
antigo correligionário, c corri pa.ra 
Senador. sendo eleito com espeta· 
cular votação. 

:S:ste Infeliz dizia que quando o 
Marechal Outra deixasse o Govêrno, 
eu não conseguiria ser nem suplen
te de Vereador. Deixou o Marechal 
Outra. o Govêrno e eu obtive a 
maior vitória no Maranhão, na mi· 
nba reeJ.e!ção para o Senado, com 
186 000 votos, sendo aue QS meus 
comuetidores conseguiram apen111s 
32.000. O desgracado acha., pensa, 
quer, deseja, estrebucha, enraivece, 
C'S~oceia de toclo jeito e forma para 
que eu seja derrotado porque estou 
no lugar dêle. E que quando vai às 
urnas. apoiado, como <'m Pernam· 
buco, por uma coligação poderosa, 
o infeliz, ficou em precária e des· 
~raçada suplência. 

sr. Presidente. eu debato t!spor· 
t.lvam~nte. enauanto êle, um sofre· 
dor, martirizado por essas frustra
CÕ2S e reC'alqu~s pede, suplica. agri
de, para ver se o povo maranhense 
me nega o voto nas urnas a que 
concorramos eu, o meu Partido ou 
os meus amigos. 

Espero em Deus que êsse infeliz 
morrerá sem me ver derrotado, e 
cu hei d~ viv-er para vê-lo como 
quinto ou sexto suplente, nas ele!· 
ções que êle ouse disputar, O povo 
t.em-no renelido de tôdas as formas 
c modos.· 

Esta, sr. Presidente, a. resposta 
que dou ao pobre frustrado. Perdõo 
a êsse infeliz, frustrado, recalcado, 

odi-ento, cheio de· ódio c despeito, 
a sua desgraçada pobreza de espí· 
l'ito, mas r.ão lhe dispenso a malig· 
nidade da pouca. inteligência que 
tem e que só dá para o ódio e a 
ilfarnação. 
~ão posso deixar a.té de ter c~rta 

gratidão a êsse animal, ao chegar· 
lhe as esporas e apertar-lhe a cllha 
novamente, pela propa.ganda que 
faz do meu nome, mesmo injurian· 
do. Assim, sr. Presidente, em sinal 
de gratidão, determinei, hoje, a for· 
necedores .da. Remonta qu-e lhe man· 
dassem, na própria residência, um 
saco de a.lfafa e um de milho, como 
ração que lhe dou a minha .cust11. 
para que passe urna semana com 
mais sustância e venha insultar· 
me novamente. Porque neste deba· 
te, - fiquem certos v. Exa., Se
nhor Presidente, e .o Senado - fala· 
rei por último. <Mutto bem; mutto 
bem. Palmas>. 

O SR. PRESIDENTE - Nada 
mais havendo que tratar, voo en· 
cerrar a sessão, designando pa.ra a 
próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em discussão únl· 
ca, do Projeto de Lei da Câmara 
n.o 51, de 1958 (n.o 2.392, de 1957, 
na ·Câmara), que autoriza o Poder 
Executivo a. abrir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas, o cré
dito especial de Cr$ 2.000.000,00 pa
ra construção. de prédio próprio 
para a Agência Postal Telegráfica, 
na cidade de Ca.panema, Estado do 
Pará, t-endo Pareceres (:ns. 146 e 
458, de 1958, e 725, de 1959) da 
Comissão de Financas, favoráveis 
ao projeto e contrário às Emendas 
de Plenário, ns. 1 a 3 (projeto re· 
tirado da Ordem do Dia na. sessão 
de 31).11-1959, a requerimento do Se· 
nhor Senador Freitas Cavalclmtl), 
a fim de que o Ministério da Via· 
~-ão e Obras Públicas informasse 
quáJnto à existência, ou não, de 
prédios construidos para Agências
postals·telegráficas nos MuniciploR 
a que se referem as emendas (d!li· 
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gêneia já cumprida, com resposta 
nega.tlva.). . 
2- Votapão, em discussão única, 

.dD Parecer n.0 2, .de 1980, da Comis
são de Constituição e Justiça, no 
sentido de serem solicitadas infor
mações do Departamento Adminis
trativo Público sôbre a aplicação 
que tem tido o art. 145, inciso VI,. 
da. Lei n.0 1-711, de 28 de outubro 
de 1952 (para l.natrução do Proje
to de J...ei do Senado n.o 30, de 
1959). 

3 - Discussão única. do parecer 
dilo Comissão de Relações Exteriores 
sõbre a MeDBagem n.o 1, de 1980, 
pela qual o sr. Presidente da Repú· 

bllca submete ao Senado a escolha 
do Sr. Janari GentU Nunes para 
o cargo de Embaixador Extraordl· 
nárlo e Plenipotenciário do Brasll 
junto ao Govêmo da Turquia. 

4 - Discussão única do Requeri· 
mento n.0 9, .de 1980, do Sr. Sena
dor JP.fferson de Aguiar, solleltan
ao a. transcrição nos ADais do Se
nado do discurso proferido pelo Se· 
nhor Presidente da Repúbllca na 
reunlão ministerial realizada em 1.o 
do mês em curso. 

Está encerrada a sessão. 

LeV'B.nta-se a sessão às. 18 ho
ras e 40 minutos. 
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13.8 Sessão da 2.n Sessão Legislativa da 4.' Legislatura, 
em 4 de fevereiro de 1960 

EXTRAOBDINABIA 

PREBIDii:NCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 ml.nutos, acham· 
se presentes os Senbores Senado
res: 

Cunha Mello. 
Vlvaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpçã.o. 
Lobão da Sllvelra. 
Vlctol'lllo Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
F.:!rnandes Távora. 
Menezes Plmentel. 

. Sérgio Marinho. 
Regl.naldo Fernandes. 
Argemtro de Figueiredo. 
RUY Carneiro. 
Novaes Fllho. 
Frelta.s Cavalcantt. 
Rul Palmeira. 
SUvestre Pérlcles. 
Lourival Fontes. 
Llma Telxetra. 
Attlllo Vivacqua. 
ArY Vianna; 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
catado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arlnos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Gu!marães. 
Mllton Campos. 
Uno de Mattos. 
Taclano de Mel!o. 

João VUlasbôas. 
Fernando. Corrê&. 
Gaspar Velloso. 
SaUlo Ramos. 
Irineu Bomhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondln. - (4e). 

O SR. PRESIDENTE -A ltsta de 
presença acusa o comparecimento 
de 46 Senhores senadores. 

Havendo número legal, está aber. 
ta a sessão. 

Val ser lida a. .Ma. 

O sr. Segundo Suplente, Bel·· 
vindo de Z. 0 Secretdrio, proce • 
de à leitura da Atet da sessllo 
anterior, que, posta em dfs· 
cussllo, é sem debate aprovada. 

o sr. Quarto Secretdrw, ser· 
vindo clé 1.o, d4 conta do se. 
gumte 

EXP.I!IDIEN'l'E 

MENSAGD 

N.O 45, de 1980 

(N.o de ordem na. Presidência · 
da República : 34) 

EXcelentisstmo Sr.' Presidente do 
'· Senado Federal. 

· · Na forma do art. 205, parágrafo 
1.o, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à aprovaçã.o 
do Senado Federal a escolha do 
Dr. José Augusto Bezerra de Me-
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deiros, para sua reC'ondução .como 
membro do Conselho Nacional de 
Economia. 

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 
1960. -Juscelino Kubttschek. 

JOSÉ AUGUSTO BEZERRA 
DE 'MEDEIROS 

1 - Nas'ceu a 22 de setembro de 
1884, na cidade de ·Caicó da então 
Província, hoje Estado do Rio G. 
do Norte, sendo seus pais o Profes
sor Mano·el Augusto Bezerra de 
'Araújo e o. Cândida Olindlna de 
Medeiros. 

2 - Estudos primários nas C'ida. 
des de Calcó, Natal e Acari,, tôdas 
do Rio Grande .do Norte, tendo co
mo preceptores em Caicó, sua mãe 
D. Cândida Olindina de Medeiros, 
o. Maria Leopoldina. de Brito. Guer
ra e Manoel Hipólito Dantas; em 
Natal, o. Adelaide Câmara e José 
de ·Amorim Garcia, e em Acari, 
onde conC'luiu o curso em 1896, TQo 
maz Sebastião de Medeiros. 

3 - Fêz o curso secundário ou 
ginasial em Natal, no Ateneu Norte 
Riograndense, de 1897 a 1900. 

4 - Fêz o curso jurídico na Fa· 
culda.de de Direito de Recife, entre 
1901 e 1905. 

A 1.o de dezembro de 1905 recebeu 
o grau de !Bacharel em Ciências Ju. 
ridlcas e Snciais, sendo o orador 
de sua turma. de que foi paraninfo 
o Professor Cióvls Bevil:acqua.. então 
catedrático de Legislação Compara. 
da. sôbre o Direito Privado daquela 
Faculdade. 

5 - Em 1905, quando ainda es· 
tudante de Direito, foi nomeado ln-

. terlnamente Procura-dor da Repú· 
bllca na Seção do Rio Grande do 
Norte, pelo Juiz Federal, Dr. Olim· 
pio Vital. 

6 - Em 1906, logo depois de for· 
ma.do, Professor de História Geral 
e do IBrasU no Ateneu Norte Rio· 
grandense. 

7 - Em 1907, Inspetor do Go· 
vêrno 'Federal junto ao Colégio Abí· 
Jio, então localizado na Praia de 
Sotafogo, Rio de Janeiro. 

8 - Em 1908, Professor de Geo· 
g·rafia do A.teneu Norte Riogran· 
dcnse. 

9 - Em 1909, Membro da Societé 
de Ctence Soctale. (Paris) . 

10 - Em 1910, Diretor do Ateneu 
Norte Riograndense. . 

11 - Em 1911, Juiz de Direito da 
Comarca de Calcó, Rio Grande do 
Norte. 

12 - Chefe de Policia (em comis· 
são) no Rio Grande do Norte, em 
1912. 

13 - Em 1913, Deputado à. As
sembléia Legislativa do Estado e Li· 
der da mesma Assembléia.. 

14 - Em 1914, Secr·etário Geral 
do Estado no Govêrno. do sr. Fer-
reira Chaves. . 

15 - No C'omêço de 1915, Depu· 
tado à Assembléia Constituinte. do 
Rio Grande do Norte. 

16 - Membro da Liga Brasileira 
Contra o AnaJfabetismo, presidida 
pelo Dr. Eloy de Souza - 1916· . 

17 - De 1915 a 1923, Deputado 
Federal pelo Estado do Rio Grande 
do Norte, em três Legislaturas ·su· 
cessivas. Na Câmara, ocupou nos 
seis primeiros anos o lugar de Mem
bro da. Comissão Permanentt! de 
Instrução Pública e das Comissões 
Especiais de Código Civil, Legisl!!-· 
r,lio Social e Obra.s Contra. as Se. 
cas. Em 1921 a 1922, foi primeiro 
Secretário da Câmara e em 1&23, 
foi o 2.o Vice-Presidente da mes
ma Câmara. 

18 - Casou no Rio de Janeiro 
em 1.o de setembro de 1917 com Do
na Allce Godoy Bezerra de Medei· 
ros, havendo quatro filhos do ca
sal : Cândido, Manoel, Marina e 
José. 

19 ..::.. 2.o Vice·Presldente da Con
ferência · Internacional do Ensino 
Prlmárlo,\que o Govêmo Federa.l 
promoveu~·:e real!zou no Rio de Ja
neiro em ·1922. 

20 - Governador do Estado do 
Rio Grande do Norte de 1.0 de ja
neiro de 1924 a 31 de dezemb~o de 
1927. :.>,. . . 

21 - Senador Federal pelo Esta· 
do do Rio·.Grande do Norte, com· 
pletando o mandato do Senador 
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Juvenal Lamartine, que renunciara 37 - Presidente· do Oitavo Con· 
por haver sido eleito Governador do gresso Brasileiro de Educação que 
Rio Grande do Norte (1928-1929). se reuniu em Golânla, Estado de 

22 - Em 1930, reeleito senador Goiás, em 1942. 
F·ederal, sendo no fim do ano dls· 3a - Membro da SoC'ledàde dos 
solvido o Congresso em virtude da Amigos de Alberto Tôrres. 
ri!Volução. No Senado pertenC'éU às 39 - Membro da Sociedade Bra· 
Comissões de Constituição e Justiça sileira de Escritores, tendo · sido, 
c Diplomacia, Tratados e Legislação com Hermes Lima, Carlos de Lacer
Soclal. da, Astroglldo Pereira e Calo Pra-

23 - ou,tra, vez Deputado F·ede· do Júnior, Redator da Declaração 
ral pelo Rio Grande do Norte de de Princípios. no Congresso de l!ls-
1935 a 1937, sendo durant-e c:sa cr!tores de São Paulo, em 1945. 
legislatura 0 sub·Líder da Oposirão. 40 - Membro do 1.° Conselho de 

24 - Deputado à Assembléia Contribuintes do Ministério da Fa· 
Constituinte Nacional (1946). · zenda. 

25 - Deputado Federal pelo Es· 41 - Sócio Benemérito da Asso· 
tado do Rio 'Gr!bnde do Norte e 1.o c·iação Comercial do Rio de Jane!· 
Vlce-Presldente da 'Câmara (1948 a ro, em 1947. 
1950). 42 - Autor dos seguintes livros.; 

26 - Sócio Benemérito do Instl· I) "Pela Educação Nacional" -
1918; ' 

tuto Histórico e Geográfico do Rio II) "Eduquemo-nos" . Rio, 1922; 
Grande do Norte. III) "Aos Homens ·de Bem" -

27 -;- Sócio .Honorário do Instltu· Natal, 1926; 
to do Ceará. IV) , "A Representação, Proflssio· 

28 - Membro do Instituto Ge· na! nas Democracias"- Rio, 1933; 
nealóglC'o do Brasil e Vice-Presiden- V) "O Anteprojeto da Constitui· 
te da Seção do Rio de Janeiro e Pr·e· ção em Face da Democracia" -
sidente da do Rio Grande do Norte. Rio. 1944; 

29 - Membro do C·entro Norte· VIl "Porqu.e sou Parlamentaris-
Rlograndense no Rio de Janeiro c ta" - Rio. 1936; 
seu Vice-Presidente em 1943. VII> · "Famílias Seridoenses" -

30 - Membro da. Comissão Exe- Rio. 1940; 
cutlva do Instituto Nacional do Sal V'III) "O Sal e o Algodão nlb Eco-
e. seu Vlc·e-Presidente desde a sua nomia PotlgU.ar" -·Rio, 1946; 
fundação até 1945. IX) "Seridó"- Rlo, 1954· 

31 - Membro da Comissão Dire- X) "A Federação Mundi'al" -
tora da Associação Comercial do Rio, 1954; 
Rlo de Janeiro e Presidente da Sub· XI> "Amaro Cavalc'ante"- Rio, 
comissão de Legislação Socii!Jl· Mem- 1956; 
bro e Presidente da Comissão Dire- XII) "O Conselho Nacional , de 
tora do seu Departamento Cultu- Economia"- Rio, 1956. 
ral (1940). 43 - .Dirigiu no Rio de Jane!t<' 

32 - Membro· do :rnstltu.to dos as seguintes revistas.: 
Advogados do Rio de Janeiro. n "A Educl!Jção" - 1922 a 1924; 

33 ~ Sócio remido da Associa· II) "Revista Brasileira de Edu, 
ção Brasileira de Imprensa, na qual cação" - 1929 a 1930. 
ingressou em 1917. ·.. 44- 'Colaborou sempre em revis· 

34- Membro correspondente do ··tas e jornais, tendo sido, por algum 
Museu Socla.l Argentino. t()inpo, redator do "Diário de Notf. 

35 - Membro da Sociedade Bra- elas" e da "A Manhã", no Rio de 
slleira de Economia Politica. Janeiro e do "Canelo de Ser!dó", 

36 - Membro da Comissão Dire- em C!biCó, Rio Grande do Norte. 
tora da Associação Brasileira de . 45 - Membro do Conseil cZe Di· 
Educação c seu Presidente em 1943. re'btion cZe l' AcacZemie Internat!ona! 
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de .Science PoZCtfque et à'Hiatoire 
comtttucúmelle (França> . 

48- Novamente Deputado Fede
ral pelo Rio Grande do Norte e 1.o 
Vice-Pr~sidente da Câmara dos 
Deputados (1951, 1952, 1953 e 1954). 

47 - .Presidente da Décima Con· 
ferêncla Nacional de Educação -
Rio, 1950. 

48 - Novamente Presidente da 
Associação Brasileira de Educaçio 
(1950). 

49 - Delegado ·do Brasil à Assem· 
bléla Geral da Organização das Na· 
ções Unidas, em Paris - 1951·1952· 

50 - Membro da Socfété àe Le
gialatton Comparée - Paris, 1952. 

51 ...:.. Membro correspondente do 
Instituto do Nordeste, em Fortale· 
za - Ceará, 1954. 

52 - Membro do Conselho Téc· 
nico consultivo da Confederação 
Nacional do Comércio - 1955. 

53 - Membro do Conselbo Nacio
nal de Economia- 1955 a 1980. 

54 - Membro da Academia Nor. 
te-Riograndense de Letras, ocrupan
do a cadeira cujo patrono é :Manoel 
Dantas .. · 

·55 - Membro do Conselho TéC
nico da Confederação Rural Bra
sileira - 1955. 

58 - Sócio Efetivo do Instituto 
Histórico e Geográfico Braslleiro -
1918. 

57 - Presidente do Conselho Na
cional de Economia (outubro de 
1958 a outubro de 1957). · 

58 - Membro da Sociedade dos 
Amigos de Afonso CP.lso - 1957. 

59 - Delegado do Brasll à Con· 
ferêncla Econõmlca da· Organização 
dos Estados Americanos, reunida 
em· Buenos Aires, em Ui de agõsto 
a 5 de setembro de 1957. 

80 - Novamente Presidente da 
Associação :Brasileira de Educação 
- 1857. 

81 - Considerado "Cidad!o Ca· 
rioea" pelo Decreto n.o 14.194. de 
5 de dezembro de 1958, da Prefeltu· 
ra do Distrito Federal. 

82 - Sócio Titular da Sociedade 
Nacional de Agricultura na cadeira 
n.o 21, cujo patrono é José Trlnd~· 
«!e (1958) , · 

·, ..... .. 
63 - Membro Vitadiclo do Con

selho Superior da Sociedade NaC'io· 
nal de Agricultura (1958). 

84 - Membro Honorário da Aca
demia Carioca de Letras (1959). 

65 - Presidente da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, da Fe
deração das Associações Comerciais 
do Brasll e da Federação das CA· 
maras de ComérC'io Exterior no Bra
sll (1959). 

66 - Membro do Conselho Supe
rior da Associação Brasllelra Pró
Nações Unidas < 1959 l. 

67 - Sócio Benemérito do Insti
tuto Histórico e Geográfico Brasf. 
lelro (1959). 

68 - Doutor Honorls causa pela 
Universidade do Blo Grande do 
Norte (1959). 

89 - Membro VJtallclo do Con
selho Dlretor da ASsociação Bras!. 
!eira de Educação (1959). , 

70 - Diploma e Medalha de Mérf. 
to pelos relevantes serviços presta. 
dos à causa da Prevenção de AC'i· 
dentes de Trabalho (1959). 

71 - Comendador da "Ordem do 
Mérito Naval". <Dec. 5·12-1959). 

'l2 - Mais uma vez Presidente da 
Associação Braslleira 'de Educação. 
(1980) • : ~ . I. 

·~·€'.· 
A Cotnlsstlo de Economia. ·- • 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do ExJ)edlente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Lobão da Silveira, primeiro orador 
inscrito. ... 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA
(•) -Sr. Presidente, Senhores Se
nadores, tive oportunidade de assis
tir ante-ontem, em BrasUla, em 
companhia de· nobres representan
tes desta Casa; ·Deputados Federais 
e Govemadores·!de Estados e Terri
tórios, a uma·: solenidade que, sem 
dúvida colistltulrá marco · notável 
do atual Govêmo. Refiro-me ao en. 
oontro das Caravanas denominadas 
de "Integração Nacional", que par. 
tiram de ~dQS os quadrantes do 
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Pais em direção à futura Capital 
com o objetivo de provar à Nação 
que somos hoje, iii:IIl todo unido, não 
só mora.! e socialmente, mas tam-

. bém terrttorlalmente. 
:S:ramos uma grande extensão ter. 

ritorlal, constltuida de arquipélagos 
económicos, separados, aqui e ali, 
pelas distâncias e a fa.lta de comu
niC'ações. Hoje, o Govêmo do Pre
sidente Juscelino Kubitschek, gra
ças ao seu patriotismo, coragem e 
audácia, provou aos brasileiros que, 
dentro de cinco anos de civilização, 
é possivel erguer não uma. cidad-e 
qualquer, mas uma eapltal, como 
Brasilla. ligada a todo o território 
nacional. 

Dessas ligações, a mais Importan
te é a do Extremo Norte com o Cen
tro, através da Estrada Belém:Bra
süla, não só pela distância, de dois 
mll e duzentos quilómetros, como 
pelo fato de atravessar em mais da 
metade, matas virgens ainda não 
trilhadas pelo passo h'umano. 

As caravanas procedentes do Nor
te tiveram oportunidade de verlti· 
car que cidades como Ceres e Acal· 
lândla, em Goiás, representam, ho· 
je, Importantes centros de produ· 
ção; destinados a abastecer a tutu
rosa· capital. 

Está, · assim, de parabéns, o Se
nhor Juscelino Kubltschek, que, 
com' invejável patriotismo e larga 
capacidade de trabalho e visão, exe
cuta suas metas, com sacrlffclo, é 
verdade, mas com fé. coragem e 
rara tenacidade. Seu Govêmo fica
rA assinalado como dos mais no
tAvels pelo dinamismo e pelas rea
lizações. 

Representante do Estado do 
Pará, congratulo-me com o Prest· 
dente da República pela obra notá· 
vel que acaba. de concretizar, utili
zando, sobretudo, o trabalho de ope
rArlos e engenheiros brasileiros, 
sem grandes encargos para as PD· 
pulações da Região. 

Todos sabemos que, quando se 
a.briu a Estrada Madelra·Mamoré, 
cada dormente daq:uela ferrovia re
presentou a vida de um brasileiro, 
ali sepultado. A Estrada Belém· 

Brasilla, com extensão multo maior 
- dois mil e duzentos quilómetros 
- foi feita. com o sacrlficlo de ape-
nas dois engenheiros, vitimas de 
acidentes lamentáveis. :B:Sse um 
dos aspectos extraordinários dêsse 
empreendimento, genulna me 11 te 
brasileiro, exclusivamente nosso, 
numa época em que o Chefe do Exe
cutivo se orientou no sentido da 
Industrialização e pôde contar, pa.
ra o trans·porte, nessa nova via de 
penet.ração do Brasll com carros, 
caminhões e jipes nacionais fabri· 
ca.dos, também, por operários pa
trfclos. 

Os brasileiros, todos os que amam 
esta Pátria, devem estar, nesta ho
ra, envaidecidos e orgulhosos das 
realizações do Presidente da Repú
blica. Com J!~a.cldade e dinamis
mo extraord rios, demonstra-nos 
pertencermos a uma Nação grande 
e forte, capaz de ainda mata se de
senvolver e crescer, no momento em 
que nossas vistas se voltam para o 
Centro e para o Norte do Pais, CDm 
o objetlvo de criar novas áreas de 
trabalho e de atlvldade, onde o bra· 
ço nativo será efetlvamente a.pro. 
veitado. A verdade e que, embGra 
tivéssemos, por assim dizer, a pro· 
prledade daquela região, só agora 
estamos entrando em sua posse efe
tlva.. Novos bandeirantes, novos 
pioneiros, sob a admlnistraçãG de 
Juscelino Kubltschek, realiZam a ln· 
tegração verdadeira e derradeira do 
B,rasU, para sua grande aseend!n· 
ela no caminho !la História Pátria 
e da Civilização. CMufto bem. Muf. 
to bem. Palmas). ·· 

' O SR. PRESID,J!lNTE - Continua 
a hora. do Expediente. 

Não há outro orador lnscrlto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- ( •) - Sr. Presidente, quando 
terminava a Sessão Legislativa Or· 
dlnárla, o Senador Dlx-Hult Rosa· 
do formulou apêlo ao Presidente do 
Banco do Brasil p~ra que, em Ma· 
cau, tôsse lnstalad~~o a~êncla daqae
la Instituição de crédito. 

'·(•) -Nilo (Qi._revt•lo p1lo arad•r. 
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Na oportunidade, liderava even· 
tualmente a. Maioria e tive ensêjo 
de prometer a S.·Exa. que transmi· 
tirla a solicitação aquelas autor!• 
dades. 

Cumpri o compromisso, tendo re· 
cebido logo após a seguinte carta : 

"Rio de Janeiro, 7 de dezem-
bro de 1959. 

Prezado amigo . 
Sena.dor Jefferson de Aguiar 
Senado Federal - Nesta. 
"Tenho a satisf a ç ã o de 

acusar o recebimento da carta 
de 27·11·29 em que o prezado 
amigo transmite apêlo do Se· 
na.dor Dix-Huit Rosado no sen· 
tido de que . seja instalada 
Agência dêste Banco na cidade 
de Macau - Rio Grande do 
Norte. 

A propósito, apraz-me comu· 
nicar-lhe que os estudos preli
minares fora.m favoráveis à 
criação de dependência dêste 
Estabelecimento na menciona· 
da praça. 

No entanto, o BanC'o está lu· 
tando com sérias dificuldades, 
não só ·de oridem material co
mo de pessoal, para atender às 
necessidades de diversas Filiais 
ainda em fase de Instalação, o 
que vem determinando seja re
tardada a criação de novos de· 
partamentos. 

Todavia, tão logo se atenuem 
tais dificuldades, estará a pra
ça de Macau incluída entre 
aquela.s a serem dotadas de 
Agência do Banco do Brasil. 

Aproveito o ensejo para rea
firmar-lhe os me11s protestos de 
estima e consideração; subscre
vendo-me,· C'ordla.lmente. . -
Maurício Chagas Bicalho, Pre
sidente". 

Verlfica.se, assim; 'Sr. Presidente, 
que atendi à solicitação do ilustre 
colega que tão dignamente repre
senta o Estado do Rio Grande do 
Norte nesta Casa, ora ciente do te
legrama do ilustre Presidente do 
Banc-o do Brasil, por mim lido da 
tribuna;· ·(Muito bem/)'. 

O SR. PRESIDENTE- Continua 
a hora do Expediente. 

O SR. MEM DE SA- {•) -Se
nhor Presidente, recebi da Confe
rência de Religiosos do Brasil o se. 
guinte ofício, que prescinde de 
maiores comentários: 

Rio de Janeiro, 28-1-1960. 
Exmo. Sr. Senador Mem de 

Sá - Senado Federal. 
Rio de Janeiro. 
Senhor Sena.dor, 
Com a presente vimos cum

primentll.r e agradecer a. Vo_:s
sa Excelência, por sua atuaçao 
brilhante, defendendo a3 insti
tuições de educação e assistên
cia, no ca.so dos "restos a pa
gar" e do "plano de economh\". 

Temos recebido centenas de 
cartas vindas ·de todo o Brasil, 
de entidades em situação difi· 
C'll, que contavam com as :::ub· 
venções concedidas pelo CC;n
gresso Nadonal e q·ue há mul
to aguardam os pagamentos 
pelo Govêmo. São instituiçõas 
paupérrimas, na iminência de 
cerrarem suas portas por abso
luta falta. de recursos. Em an·~· 
xo, enviamos a v. Exa. algu
mas destas cartas, para que 
v. Exa. possivelmente possa ler 
da tribuna. do Senado e assim 
mostrar aos homens do Govêr
no a triste realidade. 

Ainda agora, o Ministério da 
Saúde autorizou o pagamento 
das verba.s do ano passado, mas 
com um C'orte de mais de 70 
por cento, Isto é, autorizou o 
pagamento de apenas 1/8 (um 
oitavo) do·.valor da verba. Isto 
significa ·gu-e as instltul~ões es
tão-: recebendo subvençoes qe 
'Cr$ :soo.oo; Cr$ 1.200.00 e por a·l; 
Importâncias q•U:e não são sufl· 
cientes sequer para cobrir as 
despesas de recebimento da 
verba na agência do Banco 
do Brasil. 

(~) - N/1dfdt rellt .. to pelo nrndor. 
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Quando os Senhor~s Depu· 
. tados pressurosamente comuni· 

cam às entidades que concede· 
ram a verba de sua. cota pes· 
soai, a freira ou o padre ima· 
gina que realmente é dinheiro 
contado c informa aos fornece· 
dores que já dispõe de meios 
para pagar as dividas atrasa.· 
das. Recebemos freqüentes car· 
tas de diretores de entidades 
solicitando providências enérgi· 
cas. no sentido de que sejam 
pagas as verbas, já que os jor· 
na.is do lugar, publicam com 
grande estardalhaço a conces· 
são de verbas pelos Deputados 
e Senadores, dando a. falsa 1m· 
pressão de que a entidade dis· 
põe de recursos para. o paga· 
mento das dividas a seus for· 
necedores. 

Mas para uma instituição re· 
ceber atualmente uma verba., é 
necessário que um verdadeiro 
milagre se realize : 1) conse
guir que a. verba não caia inte· 
gralmente no plano de econo· 
mia; 2) conseguir que o pro· 
cesso seja hab111tado o mais 
cedo possivel para não cair em 
"restos à paga.r"; 3) conseguir 
a "autoriza.cão" do sr. Ministro 
da Educa.çãÕ ou da Justiça; 4) 
conseguir a liberação de verba. 
pelo Ministro da Fazenda; 5) 
conseguir que a. Delegacia Fis
cal ou o Banco do Brasil efe
tue o pagamento; 6) qu.ando 
o processo vai escriturado em 
"restos a pagar", como acon· 
tece com a maioria déles tu· 
do se dificult·a, já que os 
Ministros estudam anualmen
te, apenas os processos pro-

.. tocola<los nos primeiros me· 
ses do ano O Ministério da 
Educação, por exemplo, anual· 
mente protocola mais de cem 
mil processos, mas somente 
cêrca de 30.000 são estudados 
dentro do exercício. O restan· 
te va.i para "restos a pagar". 
São poucos funcionários para 
examinarem milhares de pro
cessos. 

Somente com grande prote
ção politica, com autorizações 
especiais do Sr. Presidente da 
República se consegue um pa· 
gamento de subvenção. Justa
mente a.s entidades mais neces
sitadas, localizadas no extremo 
do interior brasileiro, que não 
conhecem Deputados ou Sena· 
dores, que não têm cobertura 
politica, que não dispõem de 
tempo para vir pessoalmente 
pedir ao Ministro da Fazenda 
ou ao Presidente da República, 
justamente estas pobres casas, 
ficam indefinidamente aguar. 
dando as libera.ções do sr. Mi· 
nlstro da Fazenda ou do Se· 
nhor Presidente da República. 

Assim, agradecemos e felici· 
tamos ao Senador amigo, por 
sua atenção pa.ra com nossas 
obras, e pedimos se passivei, da 
tribuna do Senado, dar à. Casa 
conhecimento da dificll situa
cão que atravessam as institui· 
ções a.ssistenciais e educacio
nais do Brasll. 

Atenciosamente - Conferên· 
c·ia dos Religiosos do Brasll. -
Serviço de Procuradoria". 

sr. Presidente, o tema é velho e 
está batido, repisado e até estafa· 
do. Em bom português, dir-se-!a 
que está safado, porque é inútil con· 
t!nuar reclamando tantas s§.o as 
queixas e os protestos nesse senti· 
do formulados. Tem, entretanto, 
cabida a leitura dessa carta., · no 
momento em que acaba de come
morar-se solenemente essa extraor
dinária, essa famosa "Integração do 
Brasll.'' 

Tem-se a Impressão de que o Bra· 
sil estava desintegrado,· completa· 
mente desunido, qua.se aos pedaços; 
e somente agora, através dessas 
quatro caravanas, partidas do Nor
te, Sul, Leste c Oeste, pela primei· 
ra vez o Brasil se juntou, como no 
brinquedo de cria.nças em que se 
unem os pedacinhos para armar 
uma figura. 

O Brasll juntou-se pela primeira 
vez, graças ao Dr. Juscel!no K!ubits· 
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chek de Oliveira ! Deu.se, finalmen
t·e, em 1960, a. "integração do Bra
sil", que estava cindido, dividido, 
desUllido, destroçado ... Foi através 
dessas quatro ~aravanas que, num 
passe de mágica, se deu o fenôme

. no, o mistério, o golpe supremo da 
fa.ntasia govern·amental. 

Ora, para êsse carnaval da inte. 
gral)ão, com que· se comemorou o 
quarto aniversário do Presidente ... 

O Sr. Jefferson de A.gutar - Não 
apoiado! 

O SR. MEM DE SA - ... da auto. 
propaganda oficial, sómente para 
esse grande carnaval devem ter gas· 
to centenas de mllbares de cruzei· 
ros, que poderiam ter sido aprovei· 
tados para pagar alguma.s subven· 
ções a entidades asslstenctals que 
estão falidas, ou, às portas da fa. 
lêncla. 

O sr. Lobiio da Silveira - Per
mite V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SA - Pois não. 

o sr. Lobão da Silveira - O Bra
sil não estava dividido, cindido, se· 
parado. como afirma v. Exa. Esta.
va, porém, constltuido de várias zo. 
nas que não se integravam, onde a 
produ_9ão não circulava e as comu· 
nicaçoes eram dlficeis. :S:sses gri· 
lhões foram quebrados pela obra 
notável do Presidente Juscelino 
Kubltschek, que - devemos reco
nhecer hoje e as gerações futuras 
mais do que nós - está prestando, 
lnegàvelmente, grande serviço ao 
Brasil. 

o Sr. Jeflerson àe Aguiar - Mui· 
to bem! 

O SR. MEM DE SA - Então, o 
Brasll está unido ! . . . As carava· 
nas vievam, e a riqueza passou a 
circular mas sabemos em q:u,e têr· 
mos : de forma tão rápida e tão 
violenta que a riqueza ~lrcula. e não 
pára em lugar nenhum. porque em 
lugar algum se encontra abasteci· 
menta. l!: o excesso de circulação, 
graças à "Integração n!lc!ona.l" ! 

Não há feijão, ·não há carne; ou, 
quando há. feijão, continua com o 
pr~.o de quando não havia. 

Tudo é resultado do fenômeno da 
integração, da rapidez excessiva. de 
circulação, que não havia até aqui. 

O Sr. Lobao àa Silveira - Permi· 
te v. Exa. lllm aparte? 

O SR. MEM DE SA - Continuo 
aceitando todos os a.partes. 

O Sr. Lobão àa Stlveira - Com 
multa paciência, v. Exa. deve 
aguardar mais um ano, para então 
verificar os resultados extraordlná· 
rios da obra do Presidente da Re· 
pública, ante o surto crescente da 
produção. 

O SR. MEMl DE SA - Espero que 
a produção apareça, mas não será 
neste ano; certamente depois que 
o terremoto passa.r. 

Acredito mesmo, sr. Presidtlnte, 
que o único governante capaz de 
assumir as rédeas do Govêrno bra· 
sl!elro seja o sr. Jânlo Quadros, por 
motivo muito especial : é o (Jn!co 
candidato à Presidência da Repúbli· 
ca. que visitou o J·apão, onde pôde 
ver como se reconstrói um pais, de· 
pois de um terremoto, pois aq·uela 
nação tem passado por diversos. O 
Sr. Jânlo Quadros tem essa van· 
tagem. 

É possivel que daqui a um an:~ 
tenhamos produção, m·as, evidente· 
mente, não será resulta.do da ação 
das "caravanas de união" e de "ln· 
tegração nacional". O resultado da 
integração nacional é o que se lê 
neste oficio : são as entidades que, 
po,ra receberem oitocentos cruzeiros 
por ano, despendem muito mais e 
nem sempre. pónReguem embolsá· 
los. .: ·- . 

o sr. Jefferson .d~:Mutar - Per· 
mite v. Exa. um aparte ? 

O SR. MEM DE SA - Pois não. 

O Sr. Jefferson dê. Aguiar - No 
mesmo tom·sarcástlco em que V'os· 
sa Excelência pronu11c1a seu. dis· 
C'urso, aludindo à temporada do Se· 
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nhol' Jâ:nio Quadros no Ja.pão, onde 
fêz curso de especlal!zação em ter
remotos, acredito que s. Exa. apl!
cará êsses conhecimentos especiali
zados exatamente para promover 
êsses terremotos. 

O SR. MEM DE SÁ - Os terre
motos já estão sendo· provocados : 
o Sr. Jânio Quadros virá depois dê
Ies. 

O sr. Jefferson de Aguiar -
v. Exa. está equivocado. Ninguém 
pode negar a obra monumental que 
o sr. Presidente da República está 
realizando, com milhares de qullô
metros de pontes construidas. 

O SR· MEM DE SÁ - Mllha.res 
de qullômetros de pontes construi
das ? l!: um pouco forte; nem o 
Presidente disse. tanto. 

O Sr. Jefferson de Agutar -
Dezena.s de milhares de metros. 

O SR. MEM DE SÁ - Talvez mi· 
lhares de centímetros. 

O sr. Jefferson de Aguiar -
V. Exa. está equdvocado. O Sr. Jus
celino KubitsC'hek fêz construir vin
te e oito qullômetros de pontes, em 
pontos Inacessíveis, como no Rio s. 
Francisco. 

O SR· MEM DE SA - Em pontos 
inacessiveis, as pontes não têm uti
lidade. 

O sr. Jefferson de Aguiar -
Pontos lnacessivels, dados os obstá· 
culos transpostos. v. Exa. C'ontlnua 
sMcástlco, e resolveu a dotar, em hu· 
morlsmo o estilo do M:inuano, quan
do deveria ver a realidade patente. 
Procura transformar a obra do Se
nhor Presidente da República, que, 
- repito - não pode ser negada., 
com uma apreciação humoristica. 

O SR· MEM DE SA -A realidade 
está expressa no o!iC'io que tenho 
em mãos : milhares de instituições 
de caridade não recebem o que lhes 
é devido, hospitais são fechados. 

O .Sr. Jefferson de Aguiar -
v. Exa. já o disse vâr!a.s vêzes. Há 
evidentemente, por parte do Govêr· 
no, contenção no pagamento dos 
pesados ônus Impostos ao Teso1Ll'o 
Nacional. Tem pago, entretanto, a 
tõdas as entidades assistencia.ls. 

O SR. MEM DE SA - Tem pago 
a tôdas as entidades ? ! 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
A inúmeras entidades, no Estado do 
Espirita Santo, e em outras un!da.
des da Federação. 

O SR. MEM DE SA - No Espirlto 
Santo, pode ser. 

O Sr. Jefferson de Agutar -
Também na. Terra de v. Exa., vá· 
rias entidades têm sido beneficia
das. Há bem pouco tempo meu ilus
tre amigo, Deputado Tarso Dlltra so
I!citou a liberação de certa verba, 
demonstra.ndo, como, aliás, todos os 
representantes sul!nos têm amor e 
interêsse pela terra gaúcha. 

O SR. MEM DE SA - Vossa Ex· 
celência. perdoe-me. Se algumas en
tidades assistenciais têm recebido 
as verbas, que lhes são devidas, cen. 
tenas de milhares 11ão as conse
guem. 

O Sr. Jefjersrm de Aguiar -
Recebem·nas aquêles que preen
chem os requisitos legais. 

O SR. MEM DE SA - Não é cer
to. v. Exa. sa.be, não há quem o 
negue ... 

O Sr. Jefferson de Agular ~ 
Vou verificar e trarei o resultado 
ao conhecimento de Vossa Excelên
cia. 

O SR. MEM DE SA - ... que os 
Planos de Economia lnutillzam as 
subvenções consignadas pelos Par
ll!lmentares; e depois de congela
das é preciso autorização especial 
do Sr. Presidente da República pa• 
ra a liberação. TMnbém não Ignora 
que, multas vêzes, as autorizações 
do Presidente da República são ap~: 
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nas pró-forma, não são cumpridas, 
constituem apenas embuste. 

o sr. Jejfers!YTI de Aguiar -
Não a.poiado. o Chefe do Govêrno 
.autoriza o pagamento, mas subme
te o cumprimento da autorização 
ao CTivo das autoridades adminis
trativas, pa.ra verificação das con-
dições legais. · 

O SR. MIEM DE SA - Desde que 
o Presidente da República autoriza, 
não se pode admitir que não seja 
real a autorlzação. A realidade, en
treta.nto, é que autoriza sem auto
rizar. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Autoriza - perdoe V. Exa. - nos 
têrmos das disposições legais e re
gulamentares. 

O SR. MEM DE SA - Autoriza 
para se ver livre do importuno. Esta 
a realida.de que nem o Presidente 
da República distingue. Era o qu·e 
eu desejava relatar ao Senado, uma 
realidade pa.lpável. 

·O Sr. Jefferson tle Aguiar -
Há uma denúncia, que será verif1· 
cada. 

O SR. MEM DE SA - Trata-se de 
subvenções que poderiam ser pagas 
se não houvesse dllapldação em 
despesas totalmente lnútela. como 
as da auto-propaganda. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Não há despesa alguma com auto
propaganda, v. Exa. está equivo
cado. 

.o SR. MEM DE sA - Não 
da própria. construção de Brasilla 
mas da propaganda, através de fo
lhetos e publicações carisslmas, em 
papel couché, com uma riqueza de 
cllcherla. e de dados que consomem 
centenas de milhares de cruzeiros. 

o sr. Jefferson de Agu1a.r -
E v. Exa. ainda não consentiu em 
visitar BrasU!a. 

O SR. MEM DE SA - Segundo 
Informações do Ministério d!IS Re· 

lações Exteriores, só no ano passar 
do o Govêrno despendel.IJ cinqüenta 
mil dólares em propaganda de Bra· 
sma. 

Assim, Brasília não é mais sà
mente o sorvedouro da construção, 
não é ma,ls o sorvedouro dos esC'ê.n· 
dalos, ·das negociat-as e transações 
11icltas. · · 

O Sr. Jefferson de Agutar ·-
V. Exa. não tem prova dessas impu· 
tações. 

O SR. 'MIEM DE SA - Posso di· 
zer : escândalos, negociata.s e tran· 
sações iii citas. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Não se pode atingir a honra alheia 
sem provas cabais. 

O SR. MEM DE SA - Embora 
não se possa. afirmar e é de crer 
que assim seja. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Permite v. Exa. um aparte ? 

O SR· MEM DE SA - Além do 
desperdicio na construção, nas ne
gociatas, nas faturas falsa.s, há o 
escâ.ndalo da publicidade e das des
pesas inúteis, como as da propagan
da interna e externa, das viagens 
sem fim a Brasilia, das "Carava.nas 
de Integração Nacional", enquanto 
as entidades de assistência social, 
os hospita.ls e as escolas não têm 
com que pagar aos fornecedores. 

Ainda ontem, estive no Ministé
rio da Educação e Cultura a pedido 
do Dlretor do Ginásio Catarinense, 
o Revdo. Padre Loebemann, figura 
exemplar, eminência. do Clero brasi
leiro, que me escrevera, dizendo 
qrue o ·Colégio estava impossiblllta
do de manter-se, porque o Mlnisté· 
rio não paga~âs'bôlsas escolares cem
cedidas no ·áno 'pa~s-a.do. o paga
mento da primeira C'ota foi feito em 
outubro; o pagamento ·da segunda 
cota ainda não foi realizado. 

·<i' 

O Sr. Jefferson . tie Aguiar -
O pagamento .. ,depende de lei espe
cial do Congresso, por se tratar de 
crédito supletivo: 
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O SR. MEM DE sA - Mas para 
a propaganda de Brasil!a, para as 
"Caravanas de Integração Nacio
nal" e outros carnavais, não falta 
dinheiro. 

O Sr. Jefferson de Aguia1· -
Equívoco de vossa Excelência ! 

O SR. MEM DE sA - Esta, a rea
lidade que queria deixar registrada, 
aproveitando a oportundiade do re
eeblmento do ofício e do belo e elo· 
qüente discurso do eminente Sena.· 
dor Lobão da Silveira. 

O Sr. Lobão da Silveira - Pode 
não ter sido brllhan~, belo e elo· 
qüente meu discurso, mas foi pro
nunciado de acôrdo com a verdade 
e com o que sentimos, eu e grande 
parte dos brasileiros. 

O SR. MEMI DE sA - Realmente. 
De a.côrdo com aquilo que v. Exa. 
sente. (Mwito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE- Continua 
a hora do Expediente. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- (•) -sr. Presidente, as alusões 
do eminente Senador Mem ele Sá 
à construção de Brasilla merecem 
reparos Imediatos. 

O Govêrno não se insurge contra 
a investigação das despesas de edl· 
ficaçã.o da nova C'S.pital, que se tem 
mostrado, lnsofismàvelmente, auto· 
flnanclá.vel a longo prazo. 

Ninguém desconhece que uma fis
calização e um inquérito, no curso 
da construção, prejudicaria o rit
mo da obra que ali se processa, em 
prazo determinado e certo, em de
corrência de expressa disposição de 
lei, aprovada pelo Congresso Nacio
nal, como é óbvio, e de projeto apre
sentado pelo Deputado Emival Cala· 
do, da União Democrática Nacional 
de Goiás. 

Não há. dúvida que o Congresso 
Nacional permitirá. Inquérito rigoro· 
so em tôrno de tôdas as inversões 
em Brasília, logo depois de conclui-

('") - Nno foi rerrtslo pelo orador. 

da a constru.ção da nova. Capital, 
quando os parlamentares terão 
oportunidade de verificar, de uma 
vez por tôdas e de uma só vez, a 
austeridade e a honestidade que 
pautam os ates de quantos estão à 
frente da NOVACAP. Sôbre êstes 
não deverá. palrar qua.lquer sus
peita ou Imputação, em falsas ba
ses ou oriundas de mera presun
ção, sem qualquer comprovação na 
realidade dos fatos. 

O Sr. Taciano de Mello - Per
mite v. Exa. um aparte ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Com multo pra.zer, 

O Sr. Tactano de M ello -, Con
firmando as afirmativas de Vossa 
Excelência, declaro que ainda on· 
tem ll notícia s~undo, a qual o 
gramde brasileiro Deputado Irls 
Melnberg, que se viu obrigado a dei
xar o cargo que ocupava, na. NO· 
VACAP, vai ser novamente Indicado 
junto com dois outros companhel· 
ros, pa.ra as funções que desempe
nhava anteriormente. De pleno 
acôrdo com v. Exa. quando ,afirma 
que ning.uém pode ser julgado sem 
defesa, como o foi o nobre Depu
tado Irls Meinberg, também estou 
certo de que a Maioria parlamentar 
permitirá qualquer Inquérito sôbre 
a construção de Brasilla, tão logo 
sejam concluídas as obras. No mo
mento, porém, seriar Impedir a mu
dança da. Capital no dia marcado 
por lei. em decorrência de projeto, 
como v. Exa. acabou de dizer, de au
toria do llustre representante da 
União Democrática Nacional, Depu
tado Emlval C!blado. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Agradeço o honroso aparte de 
Vossa Excelência. 

Esclareça-se também que não Se· 
ria vJá. vel a admissão de Inquéritos 
sucessivos, terminando com a possi· 
bUlda,de ·do reconhecimento dos ser
viços prestados à NOVACAP por to
dos aquêles que all envidam esfor
ços em favor de uma idéia monu
mental que demonstra sermos um 
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País jovem, sem contenções, sem 
rcstriçoos mas com capacidade ab· 
soluta. para as realizações mais 
grandiosas. 

Se permitissemos inquéritos SU· 
cessivos, em breve as Imputações se 
renovariam sem qualquer prova e 
novas investigações seriam requeri
das, com o fito apenas de maC'Ula.r 
a obra grandiosa do Govêmo, já 
que não se pod-e responsabilizar o 
Presidente da Repúbllca por inércia 
ou omissão. 

Hoje, contemplamos um Brasil 
novo, trepida.nte e dinâmico. Inca
paz de para.llsar seu desenvolvimen. 
to progressivo em face das gerações 
futuras, conquistando novos pa
drões soctals e garantindo ao povo 
situação de confôrto diferente da. 
que lhe atribui uma elite impermeá
vel e incapaz de reconhecer o direi
to de todos os cidadãos. 

Não se po.de, tampouco, restringir 
qualquer gasto em favor da propa
ganda do Brasil no Exterior, mor
mente em relação a Brasilia., que, 
como se tem afirmado, é auto-finan
ciável, é aumento de riqueza, é 1n· 
vestimenta, portanto, não se deve 
atribuir a quem tanto reallza pelo 
Brasil ·qualificação prejudicia.l ao 
seu conceito pessoal-

Sr. Presidente, a França, a Ingla
terra e a América do Norte despen. 
dem fortunas imensas com a pro· 
pa.ganda no Exterior para atrair o 
turismo, garantir-lhe o conhecimen
to no estrangeiro e demonstrar que 
o povo tem, por seu dinamismo, as
seg.urado o progresso dêsses paises. 

·Na noção e no cotejo das atribui
ções de ativida.des humanas, essa 
propaganda faz com que novos in
vestimentos externos sejam carrea
dos para aquelas nações, conquis
tando-se .. portanto, a mão-deobra 
Interna, a absorção do trabalho na
tivo e, conseqüentemente, o pleno 
emprêgo, que é o ideal da econo
mia. 

As argülções do Ilustre represen
tante do Rio Grande do Sul não 
têm procedência; esboroam-se, evl· 
denciam perspectiva pessoal e se· 
quer oferecem qualquer compensa-

ção de ordem po!Hica, pois o povo 
brasileiro já se acostumou a fazer 
justiça ao Presidente Jusc·ellnC> Ku
bitschek, conforme vimos nos últl· 
mos dias, na ca.lorosa e vibrante 
demonstração de aprêço e de soli
dariedade de todos os rlncões da 
Pátria. 

O Sr. Mem de Sá - Permite Vos
sa Excelência um breve aparte ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-Pois não. 

O SI', li! em de Sá- Apenas li um 
ofício da Conferência dos Religio· 
sos do Bra.sil. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Após a leitura, v. Exa. usou e 
abusou do seu espírito sarcástico ... 

O Sr. Mem de Sd - A realidade 
é essa! 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- .. para menoscaba.r e prejudi
car a ação governa.mental; dai. a 
resuosta que formulo. para que nao 
palr·e qualquer dúvida e pol'que a 
Maioria discorda dos coneeitos ex· 
pendidos por Vossa Excelência.. 

o Sr. Mem de Sá - Seria. preciso 
destruir o que diz a Conferência dos 
Religiosos do Brasil. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Já referi, nos sucessivos apartes 
ao discurso de V. Exa.. que apura
ria as restrições contidas no oficio 
lido pelo nobre colega. Demonstra· 
ria out-rossim. ao Senado. auP. o Go
vêmo tem pago as suvbenções cr
dinária.s e extraordinárias, sempre 
q'J,~ atendidas ·afcondlcões e requi· 
sitos legais e réilu1amentares. Quan
do o Sr. Presidente da República 
a,utoriza solicitaÇões dos Parlamen
tares ou de quem a êle se dirija no 
sentido do bem coletivo, restringe a 
autorização com a proposição se
guinte - "Nos têrmos das disposi
ções legais-e regulamentares" -
condições suspensivas que exigem a 
apreciação, pelos ·órgãos competen-
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tes, da, possib1!1dade legal e regula· 
mentar de atender à autorização 
presidencial. 

sr. .Presidente, posteriormente 
desfarei, perante a Casa, as dúvidas 
apontadas pelo nobre Senador Mem 
de 'Sá com refel'ência ao ofício lido. 

Devo acentuar que a festa de ln· 
tegração nacional, símbolo de soll· 
dariedade humana, e nacional exi
biu apenas a vontade férrea do Che
fe do Executivo de cumprir o man
damento maior da Constituição -
a solldariedade de todo o pCiiVo bra.· 

. sileiro, num elo comum de Integra
ção naclnnal de um povo com uma 
só religião e com uma só llngua, 
num território contlnellltal onde 
todos trabalham pelo progresso 
da Nação, olhos voltados para o 
alto, no sentido mais elevado da 
expressão.. sempre despreoC'Upa
dos das peque·ninas nugas que po· 
dem favorecer criticas mas não 
constróem a grandeza desta a,dmi
rável Nação. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR~ PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobr·c Senador 
Afonso Arlnos. 

O SR. AFONSO ARINOS: -
(*) - sr. Presidente, à marg.em 
do debate que acaba. de encerrar-se 
~om o dlcurso do nobre Líder da 
Maioria. deseja ria trazer alguns es· 
clar·ecimentos às informações Intel· 
ramente lnexatas veiculadas pelo 
nobre 'Senador Taciano de Mello. 

Em nrimelro Iu~~:ar, o Sr. Irls M·ein· 
berg não se sentiu c:oagldo nem foi 
obrigado, como disse s. Exa .. a dei· 
xar a dlreção da N'OVACAP. Em 
uma reunião da. Diretoria. espontâ· 
nea, vol:u.ntàr!amente, oferec·eU sua 
demissão. a fim de faclUtar a ação 
da Comissão Especial, designada 
pela Diretoria. 

O Sr. Taciano de Mello - Permi
te v. Exa. um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS . -
Com muito praz·er. 

( •) - ~no fol rc~>l.!lo pelo orador. 

O Sr. Taciano de Mello- Venho 
acompanhando religiosamente, com 
esJ;>irito de brasllldade, o caso do 
Sr. Iris Meinberg, susp-eitado pela 
própria. Legenda. Posteriormente, 
11 nos jornais, apêlo veemenb d:! 
S. Sa. à dlreção da UDN, para que 
tomasse em consideração o caso, 
pois sua honorabiUdade fôra posta 
em dúvida !)era:nt~ a opinião naclo. 
nal. Fiquei satisfeito, confesso a 
v. Exa., com a noticia. que li hoje, 
da indicação, pela UDN, do seu 
nome e de mais dois companheiros, 
para o cargo. Quer dizer, houve 
uma. espécie de reabllitação. Na 
realidade, o apêlo do sr. Iris Mein
berg tinha razão de ser, porque êle 
não podia ser julgado, sem defesa, 
e, entretanto, estava nassando ao~ 
olhos da Nação comõ homem de 
reputação duvidosa. 

O SR. AFONSO ARINOS 
Agradeço o aparte, e prossigo, com
pletando as informações trazidas 
por Vossa Excelência. 

Em primeiro lugar - dizia e in
sisto - o Sr. Iris Meinberg não foi 
coa.~~:ido a demitir-se da direção da 
NOVACAP; em segundo lugar, tra.
tando embora de questão de eco. 
nomla interna do meu Partido, re. 
!atarei ràpidamente, o que ocorreu, 
Pelo menos no que toca ao interêsse 
da comunicação do nobre Senador 
Por Goiás. 

Foram constituídas duas Comis
sões : uma incümbida de exami
na,r a conveniência da manutenção 
de representante do nosso Partido 
na direção da NOVACA:P, outra de 
estudar as acusações à Adminis
tração do Sr. Iris Melnberg. 

A primeira Comissão deve reunir· 
se hoje - neste momento, talvez 
esteja trabalh.a.ndo - no edlf!cio 
da Câmara:, porque o Deputado 
Adauto Cardoso, convocado, embora 
não faça parte do referido· órgão, 
telefonou, perguntan·do-me se com· 
pareceria. Respondi-lhe que não, 
porque estava inscrito para fala.\' 
na sessão do Senado. 

Assim, só depois da reunião da 
Comissão, será levada su·a opinião 
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ao Diretórlo s'ôbre a conveniência 
ou não da reintegração de membros 
do Partido na dlreção da Compa
nhia. É, conseqüentemente, Infun
dada ou, pelo menos prematura, a 
noticia de que o Partido decidiu 
voltar à direção da NOVACAP, so
bretudo por intermédio de tal ou 
qua.l das suas •· personalidades, in· 
clusive o Sr. Iris Melnberg, ami
go particular que tenho em boa 
conta e com quem jamais tive qual· 
quer estremecimento pessoal. 

A segünda Comissão foi incumbi· 
da de examinar a fundo as criti
cas - digamos assim, porQ:ue fo· 
ram mais criticas do que acusa
ções - à atuação daquele nosso 
companheiro e terminou por decla
rar - está presente o nobre sena
dor Joaquim Parente, um .colega no 
referido órgão - que nos fa-ltavam 
elementos suficientes para Investi
gação mais profunda, por Isso que 
as criticas não versavam apenas sô· 
bre a participação de subordinados 
à direção atribuida àquele nosso 
companheiro, mas estendem-se a 
out.rM ramos da administração da 
emprêsa~ ' 

A Comissão declarou que, na sua 
opinião, o Partido reivindicaria. a 
inst.auração de inquérito parlamen
tar, o qual teria. em função da lei 
e em virtude de J)odêres multo 
mais amplos, atrlbuidos a êsse tipo 
de órgão investi~ador, competência 
e capacidade para levar a têrmo o 
esclarecimento do assunto. 

Ai estão. Sr. Presidente, em pou
cas palavras, as explica-ções que me 
pareceu oportuno dar em nome do 

. meu Partido. (Muito bem). 

O .SR. PRESIDENTE- Continua 
a hora do Expediente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
< • > - Sr. Presidente, ao chegar 
hoje ao Senado fui Interpela-do por 
um ~lgo sôbre as razões por que 
eUJ nao havia res:pondldo ao dls- · 
curso do meu Particular aml~o. no· 
bre Senador <Mlberto Marinho, na 
parte em que s. Exa,., dizendo que 

( •) - Nnn foi rer>l.•ln pelo nJVJrlnr. 

não tendo eu apresentado emendas 
ao traba.lho da Comissão sôbrc a 
Reforma Constitucional 'do Distri· 
to Federal, parecia estranhável que 
eu viesse ma.is tarde tratar do as· 
sunto. 

O Sr. Gilberto Marinho - Permi· 
te v. Exa. um aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Com todo o prazer. 

o Sr. Gilberto Marinho -Foi o 
que eu disse. Respondendo a vos
sa Excelência, auando solicita v a 
apoio para o PTB, inda.guei, como 
poderia eu apoiar o PTB, - não me 
referi especificamente a v. Exa. -
de vez que êsse Partido não havia 
apresentado outra emenda. da ·qual 
eu1 tivesse conhecimento. Segundo 
sei, a única emenda com que o PTB 
havia colaborado através de vários 
de seus mais llustres representan· 
tes. como os Deputados Sérlrto Ma.· 
galhães e Bocaluva da Cunha, era 
precisamente aquela que v. Exa. 
combatia. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Muito obrigado. 

Verifica-se, porta.nto, que eu es
tava certo. Apenas não me recordo 
d-e ter pedido apoio para o PTB. 
Não pedi, não estava autorizado a 
pedir e se, por uma circunstância 
qualquer, consta. de meu discurso, 
eu o retiro. O q:ue eu queria res
ponder. expllcando a v. Exa. e a 
êsse amigo que me interpelou, era 
o seguinte : eu não poderia apre· 
sentar emenda ale:uma poraue, de 
acôrdo com o próprio Regimento 
da. casa, somente os membros da 
Comissão podem,, fazê-lo. InfP.J1z. 
mente - acredltõ::.:no que me disse 
o Lid~r do ·meu~Eartldo - por um 
descuido não 'fil!'dncluido :na Co· 
missão. Estranhei do Plenário essa 
omissão; não me podia passar pela 
cabeça tivesse havido preocupacão 
do Presidente da Ca.sa e do Lfder 
do Partido de excluir-me. O Lider 
procurou-me: e . declarou q'Ue fôra 
d·escuido. Aceitei: Não sou homem 
de criar caso e fazer complicação. 
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Estranhei que, havendo três repre
sentantes do Distrito Federal, dois 
fôssem Incluídos - do PSD e da 
UDN - e o dD PTB, não. 

Essa ·rol a minha. reclamação em 
Plenário. O Lider ofereceu-se para 
um acôrdo. l!:le renunciaria IIID seu 
lugar na Comissão, alegando que 
sendo êle nordestino, a um cario: · 
C'a, a. um representante do Dlstri. 
to Federal deveria caber êsse lugar. 

N'ão aceitei, porque achava que o 
Líder do meu Partido estava bem 
escolhido. Era uma delicadeza. da 
sua parte e eu não deveria insls· 
tir Daí a razão porque eu não 
podia. apresentar emenda. Era 
proibido pelo próprio Regimento. 

Quando entr.el como Suplente c 
houve uma reunião, já encontrei a 
situação formada, a emenda apre
sentada pelo nobre Senador Gllber· 
to Marinho e o projeto Afonso Arl
nos, que, na. ocasião, era o melhor 
c ao qual dei meu pleno aC'ôrdo. 

A razão, portanto, é esta e está 
respondido. 

Quanto ao apêlo do PTB, não que· 
ro voltar à questão antiga. Não 
tive a 111tenção de fazer êsse a.pêlo. 
O que eu disse, ou pelo menos quis 
dizer, quando procurava fazer criti· 
ca dos Partidos politicas - de to
dos êles, principalmente os gran
des -é que o meu Partido também 
t·inha. incidido no mesmo êrro, pelo 
menos no nosso entender. Nós do 
Distrito Federal, o Dlretórlo, a Co· 
missão Executiva já se definira po
sitivamente contra a fusão, positi
vamente contra a. intervenção. Os 
jornais, o rádio, a televisão, a Câ
mara, o senado, a Câmara dos Ve· 
readores todos os representantes 
se manifestaram. 

Agora, surgiu nova fórmula, à 
qual nós da Comissão ExeC'utlva. não 
podemos dar apoio, porque não que· 
remos qtue se subordine à nova 
transformação do Estado da Gua
nabara. Poderiamos, porém, ceder, 
e chega.ríamos ao ponto de aceitar 
o plebiscito, pura e simplesmente. 
Não o plebiscito já dizendo quem 
será o Governador; quem terá êsse 
ou aquêle pôs to; não o plebiscito 

cm que sequer seria formulada uma 
pergunta, em que norma geral se 
apoiará o novo Estado, se, pura e 
simplesmente pa.ra o Estado do Rio 
d·~ Janeiro, ·como consta dos jor
nais. Essa a situação. Naturalmen
te, enquanto o problema estiver 111a 
Câmara, nada. poderemos fazer. Es
tudá-lo-emos quando vier para o Se· 
nado. Não faço parte dessa Comis
são, portanto, não poderei apr.esen
tar projeto oU: emendas. Terei que 
a,gua-rdar sua C'hegada ao Senado. 

O Sr. Gilberto Marinho - Per
mite v. Exa. um aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Com todo o prazer. 

O Sr. Gilberto Marinho - Vossa 
Exc·elêncla está respondendo tão sO
mente ao seu amigo que o Interpe
lou e não a mim. Não perguntei a 
v. Exa. por que não havia. apresen
tado a emenda. Eu próprio aludi 
às dificuldades que deve enfrentar 
qualquer Senador, para tomar essa. 
iniciativa. em faC'e da exigência do 
quorum regimental de dezessels as· 
sinat:u•ras sem as quais a proposl
cão não será acolhida, não passa.n· 
do de simples contribuição para o 
estudo da matéria. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Procure!, pelo menos, responder à 
Interpelação e também ao discurso 
de v. Exa. Se fôr o caso, voltarei 
à tribuna.. Acentüel ainda que a 
situação era da Comissão Executiva 
do meu Partido. Se nós, fluminen
ses e C'ariocas, numa reunião para 
a qual fomos convidados, não so· 
mamas onze numa Bancada de qua· 
renta, não poderíamos, com núme· 
ro limitado, n'Um dia a dez, no ou
tro a onze representantes, decidir 
em nome da Maioria. Procurei, 
apenas, tornar claro êsse pensar-
menta. · 

CÕ!llo declarei,. nós, do Distrito 
Federal,. já havíamos protestado 
junto ao Dlretório Nacional do Par
tido Trabaolhlsta Brasileiro pelo que 
C'onslderávamos- pode ser que es 
tejamos errados - falha de nossa 
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agremiação. Achávamos que, em as
suntos do Distrito Federal, deve. 
riam s-er ouvidos, em primeiro lu· 
gar, os representa,ntes do Partido 
do Distrito Federal, como acontece 
- segundo ouvi dizer, mas não afir· 
mo - com as .mais organizações 
partidárias. Sabemos que, no Se· 
nado, a Ba,ncada da União Demo
crática já hipotecou integral apoio 
ao Senador Afonso Arlnos; e, pos· 
sivelmente, o Partido 'Socla,l Demo· 
crátici>, a v. Exa. Minha Banca· 
da,, porém, não se manifestou. Ape· 
!amos, então, para a Dlreção Nacio· 
na!. O apoio que pedimos, como 
afirmei, foi o do Partido TrabalhiS· 
ta Brasileiro nacional ao regional, 
de maneira que nossos companhei· 
ros no Senado e na Câmara dos 
Deputados seguissem essa orienta· 
ção e nos . dessem o direito de re
solver os problemas de nossa. ci· 
da de . 
. ll:sse, o ponto que q'Uds esclarecer, 

deixando para depois da publlca
ção do brilha~te discurso de Vossa 
Excelência a apreciação de a.lgum 
treCho que, na hora, me tenha pas· 
sado despercebido. (Muito bem.). 

O SR. PRESIDENTE - Passa· 
se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em dWicussão única, 
do· Projeto de Lei da Câmara 
n.o 51, de 1958 (n.o 2.392, de 
1957, na Câmara), que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de 
Cr$ 2.000.000,00 para constru. 
ção de prédio próprio para a 
·Agência Postal Telegráfica, na 
cidade de Capanema, Estado do 
Pará, tendo Pareceres (ns. 146 
e 458, de 1958 ·e 725, de 1959) 
c!a Comissão de Finanças, fa
voráveis ao projeto e contrá· 
r.io às Emendas de Plenário 
ns. 1 a 3 (pro1eto retirado da 
Ordem do Dia na sessão de 30 
de novembro de 1959. a reque
rimento do Sr. Senador Frei
tas Cavalcanti) , a fim de que 

o Ministério da Viação e Obras 
Públicas informasse quanto à 
e:xistência, ou não, de prédios 
construidos para agências pos
tais-telegráficas nos Municí
Pios a que se reterem as emen
das (diligência 1á cumprida, 
com resposta negativa) . 

O SR. PRESIDENTE - Em vota. 
ção o projeto, sem prejuíZ\0 das 
emendas. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queira,m permanecer sen· 
ta dos. (Pausa). 

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto apro· 
vado: 

PROJETO DE LEI DA chi!ARA 

N.o 51, de 1958 

(N.o 2.392-B, de 1957, na Câmara 
dos Deputados) 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação 
c Obras Públicas, o crétf.ito es
pecial de Cr$ 2-000.000,00 para 
construção de prédio próprio 
para Agência Postal Telegráfi
ca, na cidade de Capanema, Es· 
tado do Pará. 

Art. 1.0 É o Poder Executivo au
torizado a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públill'as, ·o crédi· 
to especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois 
mllhões de cruzeiros) para cO'Ilstru
ção de prédio próprio para a Agên
cia Postlbl Telegráfica, na cidade 
de Capanema, Estado do Pará. 

Art. 2.o . Esta lei entrará -em vi
gor na datá.:.de sua publlcação, re· 
vogadas a,s·~·disposições em contrá· 
rio. ·· ·. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota. 
ção as Emendas ns. 1 a 3, com pa
recer contrário. 

Sôbre a mesa, requerimento que 
vai ser lido.·pelo Sr. Primeiro Se-
cretário. · -' 
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É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N-0 12 •. de 1960 

Nos têrmos dos arts. 212, letra n, 
c 310, letra a, do Regimento Inter
no, req'U:eiro destaque, para votação 
em separado, das Emendas ns. 1 e 2 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 51, 
de 1958. 

Sala doo Sessões, em 4 de feve
reiro de 1960. - Ltma Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota· 
ção a Emenda n.o 1. 

Tem a palavra o Senador Lima 
Teixeira, para. encaminhar a vot9.
ção. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
(Para encaminhar a votação) -
(*) - Sr. Presidente, efetlvamente 
apresentei emenda ao projeto em 
tramitação nesta Cooa e que auto
r.!za a construção de um prédio 
para o ser.vlço postal-telegráfico no 
Pará. 

Pedi, então, se aumentasse a ver
ba em oitocentos mil cruzeiros, a 
fim de que fôsse instalada, também 
no Munlciplo de São Sebastião do 
Passé, uma agência postal-telgráfi· 
ca .. c_om a construção do respectivo 
pred1o. 

N'o decorrer de campanha politica 
que encetei em meu Estado e jus
tifico, neste instante. as razões de 
minha emenda, ao passar pelo MU· 
nicípio de São S·ebastião do Passé, 
recebi essa relvindlcação das pes
soas mais qualificadas ali residen
tes, E, na verda.de, é inacreditável 
que uma cidade que cresceu e se de
senvolveu grandemente. não dispo
nha sequer de um prédio para a ins
talação de agência postal-telegrá
fica. 

Assumi, então, o compromis~o 
de, quando se me oferecesse uma 
oportunidade, procurar resolver o 
assunto. 

No Senado nada pude fa.zer, pois 
não é Iniciativa desta Caso. o. apre-

{ *) - Na o foi revisto pelo oJ'IIdor. 

sentação de projeto versando ma
téria. financeira., com a criação de 
novas despesas. Aguardei, portan
to, projeto oriundo da Câmara dos 
D~putados ao qual pudesse apresen-
tar emenda. · 

Foi o que fiz, procura.ndo dessa 
forma, saldar o .compromis~ assu· 
mido _com a população de São Se· 
bastiao do Pa.s~é- o allllllento de 
despeso., que sera. muito pequeno -
apeno.s oitocentos mll cruzeiros _ 
~e justificam plenamente, em vlr
oude de se destinar a. Municiplo 
qu·e, embora o mais próximo de 
Salvador, necessita. de agência pos-
tal-telegráfica. · 
_Dizem, não raro, que a apresenta

çao de emenda, no Senn.do, retarda 
a aprovação dos projetas. Se en
tretanto, não aproveitarmos 'essa 
oportunidade já que a. iniciativa da 
abertura. de créditos não pode ser 
nossa, como atenderemos aos Muni
cípios que nos dirigem pedidos ? 

Eis por que, Sr, Presidente, re· 
quer! destaque da Emenda n.o 1 a 
qual, embora não tenha merecido 
parecer favorável da Comissão de 
Finanças, j'u:stlflca-se plenamente. 
Acresce que a despesa com a insta
lação da agência postal-telegráfica 
de oitocentos mil C'l'Uzeiros, é rldí: 
cuJa. 

Assim, apr·eclaria imenso se os 
n.obres colegas a a!)rovassem, possl· 
bilitando-me saldar compromisso 
com o Município de São Sebastião 
do Passé. 

Apelo, igualmente, para o nobre 
Líder do Partido Social Democrã
tico e da Maioria, nesta Casa., a fim 
de que s. Exa. concorde corri a apro
vação; e, como tantas vêzes tenho 
feito, aos ilustres membros do. Ban
cada. da Oposição. 

sr. Presidente, como v. Exa. se 
encontra., no momento, lmposslbili· 
tadô de def·ender emenda. referente 
à construção de agência postal-tele
gráfica em Fonte Boa, no Estado 
elo Amazonas, estendo os argumen
tos de que me utilizei ·àquele Muni· 
ciplo. (Muito bem. 'Muito bem.). 
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O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção a emenda. 

Os Senhores Senadores que a. 
aprovam, queiram premanecer sen· 
tados. (Pausa) .. 

Está aprovada. 

É a. seg.uinte a emenda apro· 
va.da. 

EMENDA :N,O 1 

Inclua-se : Cr$ 800.000,00. 
Aumentar para Cr$ 2.800.000,00 a 

fim de ser construido um prédio 
da. Agência Postal-Telegráfica. no 
Municiplo de São Sebastião do Pas
sé, na Bahla. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota· 
ção a Emenda n.o 2. 

Os Senhores Senadores que a 
aprovam, queiram premanecer sen· 
tados. (Pausa). 

Está aprovada. 

É a. seg.u!nte a emenda. apro· 
vada: 

EMENDA N,0 '2 

Inclua-se : Cr$ 2·000.000,00. 
Para. construção da Agência Pos· 

tal-Telegráfica de Fonte Boa, no 
Ama.zonas, que acaba de ruir. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção a Emenda n.0 3. 

Os Senhores Senadores que a 
aprovam, queiram premanecer sen· 
tados. <Pausa). 

Está aprovada. 

É a seguinte a emenda apro
vada. 

EMENDA N,O 3 

Acreseente-se, depois da palavra 
Pará, o seguinte : 

"Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil 
cruzeiros l para a clda.cle de J oaça
ba, e >Cr$ BOMOO,OO (oitocentos mil 
cruzeiros) , para a cidade de In· 
dayal, a. fim de que ai sejam· tam
bém construidos prédios com a 
mesma. flna.llda.de". 

O SR. PRESIDENTE - A maté
ria vai à Comissão de Reda.ção para 
a Redação Final. 

Votação, em dioscussão única, 
do Parecer n,.o 2, de 1960, àa 
Comissão de Constituição e Jus. 
tiça, no sentido de serem solici
tadas informações do Departa. 
mento Administrativo Público 
sôbre a aplicação que tem tido 
o art. 145, inciso VI, da Lei n.o 
1.711, de 28 de outubro de 1952 
(para instrução do Projeto de 
Lei do Senado n.o 30, de 1959). 

O SR. PRESIDENTE - Em vota. 
ção o pareeer. 

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

Está aprovado. 

É o seguinte o parecer apro· 
vado: 

PARECER 

N.o 2, de 1960 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, s6bre o Projeto de Lei 
do Senado n.0 30, de 1959, que 
autoriza o Poder Executivo a 
efetivar a concessão de gratífi· 
cação prevista no art. 145, inc. 
VI àa Lei n.o 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, (EFFCU) aos 
servidores que exerçam cargos 
ou funções relacionados com o 
exercicio de medicina, no Servi· 
ço Público Federal, regulamen. 
tadà pelo Decreto n.0 43.186, de 
6 de fevereiro de 1959. (Apre. 
sentado pelo Senador Fernan. 
des Tá,vora>. 

RelatOr':' .• Sr. Milton Campos. 

O Projeto !0.0 30, de 1959, da auto
ria. do nobre Senador Fernandes 
Távora, determina que o Poder Exe
cutivo tornará efetiva a concessão 
de gratificação prevista no art. 145, 
Inciso VI, ''dli: Lei n.0 1.711, de 28 
de O'U;tubró dé 1952 aos servidores 
que exercem cargos ou funções rela. 
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clonados com o exercício da medi· 
C'I'Ila., no serviço público federal. 

A justificação mostra que já 
existe lei a respeito, autorizando a 
concessão da gratificação referida 
(por trabalho de natureza especial, 
com risco de vida. ou de saúde) "aos 
ocupantes de cargo ou função cujas 
atribuições envolvam attvtdades au
xtltares .d,o exercicio da profiSsão 
médica". 

Antes de emit.ir parecer sôbre o 
projeto (cuja linguagem é muito 
semelhante à da. lei vigente), seria 
conveniente ouvir-se o esclarecimen
to que pode ministrar o DASP sô· 
bre o modo como se vem aplican
do o diploma em vigor. 

Requeiro essa d1llgência. 

Sala das Comissões, em 25 de no
vembro de 1959. - Lourival Fontes, 
Presidente. -Milton Campos, Rela
tor. - Daniel Krteger. - Menezes 
Pimentel. -Jefferson de Aguiar. -
Rui Palmeira. - .Attilio l'ivacqua. 

O SR. PRESIDENTE - A d1llgên
cia será cumprida-

DiScUJSsão única do Parecer 
da Comissão de Relações Exte
riores sôbre a Mensagem n.o 1, 
de 1960, pela qual o Sr. Presi
dente da República submete ao 
•Senado a escolha do Sr. Janart 
Gentil Nunes para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil jun
to ao Govêrno ela Turquia. 

O SR. PRESIDENTE - Tratando· 
se de matéria. a ser apreciada em 
sessão secreta, peço aos Senhores 
funcionários da Mesa que tomem 
as providência.s de direito. · 

A sessão transforma-se em 
secreta às 15 horas e 47 minu
tos, reabrindo-se às 18 horas e 
27 minutos. 

O SR. PRESIDENTE - Está rea
berta. a sessão. 

Esgotado o periodo regimental da. 
sessão, vou encerrá-Ia. Designo para. 
a de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Discussão única do Reque
rimento n.o 9, de 1960, do sr. Sena
dor Jefferson de Aguiar, solicitan
do a transcrição nos Anais do Se
nado do discurso proferido pelo Se· 
nhor Presidente da Repúbllca. na 
reunião ministerial realizada em 
1.o do mês em curso. 

2 - Discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 84, de 1969, 
(n.0 4.464-58, na Câmara), que isen
ta de lmpôsto de importação e de 
consumo equipamento import!Wio 
pela Siderúrgica J, A. Aliperti S. A-, 
tendo Pareceres (ns. 899 e 900, de 
1959) das Comissões: de Economia, 
favorável, com a Emenda que ofe
rece (n.o 1-CE) ; de Finanças, fa
vorável ao projeto e à emenda. 

Estâ encerrada. a· sessão. 

Levanta-se a sessão às 18 ho
ras e 30 minutos . 

... 
o. 



14.a Sessão da 2.a Sessão Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 5 de fevereiro de 1960 · 

EXTRAORDINA.RJA 

PRESID:I!:NCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos., acham· 
se presentes os Senhore,s Senado· 
res: 

Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 

· Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugénio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias· Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. · 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vlvacqua. 
Jeffet•son de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Caiado de castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Llno de Mattos. 
Taciano de Mello. 
João V11!usbõas. 
Ji'(!manct.o Corrê a, 

Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso, 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guida Mondln ( 43) . 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença acusa o comparecirnen· 
to de 43 Senho·res Senadores. Ha· 
vendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata, 

o senhor Segundo Suplente 
servindo de Segundo Secretá· 
rio, procede à Zettura da Ala 
da sessão antertor, que, posta 
em dtscussão, é sem debate 
aprovada. 

O Senhor Quarto Secretá
rio, servindo de Prtmeiro, dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

N.0 46, de 1960 

Números de Ordem na Presidên
cia. da República : 35) 

senhores _ Membros do Senado 
Federal: 

De acOrdo cóm o preceito cons· 
titucional. tenho a honra de sub· 
meter à. vossa aprovação, a no. 
meação que desejo fazer do Senhor 
Carlos Cyrillo .Júnior para exercer a 
função de Embaixador Extraordi· 
nário e . Plenipotenciário do Bra
s.ll junto aó Govérn.o· da Bélgica. 

' 
·:~ 
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Os inéritos do Senhor Carlos 
Cyrlllo Júnior, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da 
Informação do Ministério das R~· 
Jações Exteriores. 

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 
1960. - Juscelino Kubitschelc. 

CURRICULUM VITAE 

Carlos Cyr!llo Júnior 

Nasceu em Curitiba, em 25 de 
dezembr.o de 1888. F·ormou-se pela 
Faculdade de Direito de São Pau
lo no ano de 1908. 

Deputado Federal, nas Legislatu
ras de 1930 e 1946; Deputado Es
tadual nas Leglslaturas de 1925 a 
1928, de 1929 a 1930, e de 1935 a 
1937; Lider da Maioria na Câm:J.
ra Estadual em 1927 e na Câmara 
Federal em 1946; Lider da Minoria 
na Câmara Estadual, de 1935 a 
1937; Membro do Conselho Admi
nlstratlv·o• do Estado, de 1939 a 
1945; Presidente da Câmara Fede
ral, em 1949 e 1950; Ministro da 
Justiça em 1958 e 1959; Presidente 
da Comissão Mista (Senadores e 
Deputados) das Leis Complementa
res da constituição. em 1947; Re
lator Geral da Constituição em 
1946; Presidente da comissão Espe. 
ela! de Reforma dos órgãos Ad· 
ministratlvos <Senado e Câma1·a). 
em 1954. . 

Professor Catedrático de Direito 
Judidário da Extinta Faculdade 
Paulista de Direito da Universidade 
Eduardo Guimarães; Membro Cor· 
respondente do Instituto Argenti
no de Direito InternacLc·nal; Dele
gado Plenipotenciário do Brasil à 
conferência da Paz em Paris, em 
1946. 

Autor das seguintes obras: "Os 
Recursos do Terceiro Prejudicad·O" 
<Tese de Concurso) ; "A Responsa
billdade Civil das Pessoas Jtll'idi
cas por Ação ou Omissão de Prepos· 
tos .cu Agentes"; "Pátrio Poder do 
Cônjuge ~ela Ausência do Cabeça 
d·O· Casal"; "A Dor 110 Tea~ro c 110 

Romance"; vários artigos espar
sos, ensaios e discursos. 

condecorado com a Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Mérito, com a 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito da 
República Italiana e com a Grã
Cruz da Ordem do Mérito da Etló· 
pl:a - Beata Vettori, Chefe da Di
visão do Pessoal. 

A Comtssão de Relações Ex
teriores, 

DENÚNCIA 

N.o 2, de 1960 

Exmo. Sr. Presidente do Senado 
Federal: 

Paulo Miartins Tôrre~. brasileiro. 
casado, contabilista. residente na 
Rua Edunrdo Gulnle n.0 41, apar
tamento 301,, Botafogo, nesta cida
de, vem, perante o Senado Federal, 
na forma do n.o n, art. 62. §§ 37 e 38 
do artigo 141 da Constituição ·Fe
deral e artigo 41' da Lei n.0 1. 079, 
de 10 de abril de 1950, denunciar e 
representar contra os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, Srs. 
Barros Barreto, Carlos Lafalette de 
Andrada, Ribeiro da. Costa., Luiz 
Gallotti, Cândido M<lta Filho. Vilas 
Boas e Sampaio Cista (convoca
do) , e requerer a .responsabll1dade 
dos mesmos por abuso de autori· 
ctade acolhendo a argülçãc. de ln
constitucionalidade da .cobrança do 
Imnôsto de Renda: sõbre venci
mentos dos Juizes,, no julgamento 
do Recurso Extrao·rdlnárlo n,0 43.941 
- Distrito Federal, públlcado no 
"Diário da Justiça", n.0 11, de 14 
de janeiro do corrente ano, na pá
gina 605 (primeira) anexa à. pre. 
sente (documento n.0 1), pelas ra-
zões, ,que passa a expor: · 

,. 

I 

Preliminarmente, o denuncian
te, d.eseja ressaltar dois trechos 
dos votos dos Ministros, Afrânio 
Costa (Tribunal Federal de Re
cursos Apelação Civil n.o 4.198 -
Distrito Federal) e Luiz Ga!lotti, 
.iá mencionado acima, porque mo~-
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tram claramente a mudança de 
atitudes, procurando fazer desapa. 
recer os votos anteriores, como <:on
seqüência de argumentação sólida 
e convincente que, no cas·O·, pen
sam existir. . 

Disse o Ministro Afrânio Costa o 
seguinte (voto desempatador) , 
transcrito no "Correio da Manhã" 
de 14 de junho de 1959: 

"Jâ duas vêzes convocado n~· 
Supremo Tribunal Federal vo. 
tei pela constitucionalidade do 
Impõsto de Renda, sôbre os 
vencimentcs dos magistrados. 
Então, como agora, inteiramen. 
te insensível a qualquer inca
nação pessoal ou de classe, li
mitei-me a manifestar minha 
convicção, por dever funcio
nal, sõbre caso oferecido a meu 
julgamento". 

Assim se expressou o Ministro 
Luiz Gallottl (Relator), transcrito 
no. "Correio da Manhã" de 14 de ja. 
neiro do corrente ano: 

•o supremo Tribunal Fede· 
ral jâ proferiu decisão, as.sim 
como o Tribunal de Recursos 
(que agora retitlca o seu en
tendimento), no sentido · de 
que não é inconstitucional o 
im:põsto de renda ·cobrado· aos 
magistrados. Nesse sentido vo
tei. Mas não sou um teimoso 
e estou sempre disposto a re· 
examinar os meus pronuncia
mentos, quando surgem ra
zões novas, para corrigl-lo,s., se 
verifico ter incorrido em êr· 
r~~ . 

Tal mudança de atitudes não con
vence a ninguém, e, apenas a 
justificação procura encobrir o mo
tivo real da declaração, agora fei
ta, da inconstitucionalidade do pa. 
gamento do lmpõsto de renda pelos 
magistrados (juizes como diz a 
Constituição), cujo· motivo princi· 
pai é a situação financeira que jul
gam não se encontrar mais à altu 
rtt ·da -diçnidade que o ·cargo requer, 

t·~<r!;ado pela independência econô· 
mica que a função de juiz impõe. 
Verifica-se, portanto, que a decla· 
raçã-o de inconstitucionalidade ora 
j~lgada .procedente, jâ por vârlas 
vezes havia sido denegada, inclu· 
sive com o apoio dos Ministros Luiz 
Gallotti e Afrânio Costa. 

II 

As duas decisões - Tribunal de 
Recursos e Supremo Tribunal -
se ampararam no art. 95, n.o III da 
Constituição Federal, como segue: 

"Salvo as restrições exp1·essas 
nesta Constituição. os juizes 
gozarão das garantias seguin
tes: (art. 95) 

"irredutibil1dade dos venci
mentos, que, todavia. ficarão 
suieitos aos impostos gerats" 
<n.o III). 

Sendo mencionado como a.rgu· 
mento principal que o impõsto de 
renda nã.o se inclui na categoria 
dos impostos gerais a que se re· 
fere o artigo acima citado, em 
vista do art. 203, tnmbém da Cons
tituição., arts. 12, 13, e 93 do De
creto n.0 40.702, de 31 de dezem. 
bro de 1953, e arts. 14, 15 e 16 da 
Lei n.0 3.470, de 28 de novembro 
de 1958, concederem isenções e ex
clusões, inclusive "os direitos de 
autor. a remuneraçã-o de professO· 
res e jornalistas". 

Tendo o Ministro Afrânio Costa, 
em seu voto, expendido sõbre êste 
aspecto da questão. o seguinte ar· 
gumento: 

"O lmpôsto geral não pode 
ter exceção de espécie alguma, 
se a própria 'Constituição não 
autorizou." 

e o Ministro Luiz Gallotti, expres
sando-se assim: 

"Poder-se-â dizer que tenha 
tal caráter um impõsto sôbre 
proventos, quand·o• os proven· 
tos· de vârias profissões são de· 
clarados Isentos de tributo pe-
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la próprb Constituição (art. 
203) l,sso sem falar nas isen. 
çõcs contidas em lei ordin:í. 
ria ? Não há como admitir que 
os impostos gerais, que a Cons
tituição permite atinjam a 
própria inedutibilidade dc.s ven
cimentos dos juízes, sejam im
postos gerais apenas "in nome. 
ne". l-Ião de ser, ·como disse, 
vel"dadeiramente gerais". 

Eis, portanto, ·O· resumo das razões 
que ampararam (dizem) . legal e 
constituc~onalmente o deferimento 
do Recurso Extraordinário n.o 
43.941. Não pode. prevalecer tal 
conceito porque no Brasil, por es
ta teo·ria, não existe impostos ge. 
rais, visto que todos contêm isen
ções e exceções, tornando, assim, 
inócua e sem razão a expressão 
constitucional "impostos geraLs". 

III 

o denunciante contesta a legali
dade do julgamento do Recur~·o 
Extraordinário n.o 43.941, e assim o 
faz porque na apreciação dos fatos 
foram abandonadas as verdadei
ra,s disposições constitucionais que 
~ormariam a base da conclusão fi
nal, que não poderia ser o. que foi 
31Ceita pelo Supremo Tribunal Fe
deral. 

Não considera como ponto ftl11· 
damental a expressão do n. III do 
artigo 95 da constituição - Im· 
postos Gerais, - porque considere 
no sentido .constitucional, que as 
expressões - impostos, impostos 
gerais ou tributos - têm o mesmo 
poder e significação, Mas. mesmo 
ussim, aceita como impôsto geral ·~ 
ímpôsto de renda, tendo em vista 
os têrmos do art. 31 da Lei n.0 

4. 625, de 31 de dezembro de 1022, 
que instituiu êste impôsto, como 
~egwe : · 

"Fica instituído o Impôsta 
Geral de Rencla, que ,serã 
devido, anualmente, por tôda 
a pessoa fis!ca ou jurídica l'O· 
sldentc cm território do Pais, 

e incidirá, em cada caso, sôbre 
o conjunto liquido dos rendi
ment:·s de qualquer ortgem". 

Por êste lado (portanto, não se 
pode aceitar como constitucional 
a isenção declarada para os juízes, 
porque, nesse mesmo artigo., no n.o 
II:, isenta o impôsto de renda, anual 
inferior a Rs. 6. 000$000 (cruzeiros 
6.000,00). Sendo, por conseguinte, 
uma lel geral com exceçã•o. 

Verifica-se, portanto, que a legis
lação do impôsto de renda se .ini· 
ciou com exceções, não sendo no. 
vidade as demais, dada a pablr
lüdade habitual do legiSlador· ,su· 
jeitO; às influências dos interêsses 
de pessoas e grupos. 

IV 

É indispensável ressai ta r a })OS!· 
ção da irredutibilidade dos venci
mentos dos juízes face às constitui
ções republicanas. Assim, a Cons. 
titu!ção de 1891, rezava: · 

"Os juízes Federais são vita
lícios ... (art. 57): 

'Os seus vencimentos serão 
determinados po,r lei e não po· 
derão ser· diminuídos". (§ l,O) 

Note-se bem que a CÓnst!tui 
ção rezava Juízes Federais. 

A de 1934, assim se expre.s
sava: 

"Salvos as restrições expres. 
sas na cõnstituiçã·o. os juizes 
gozarão das garantias seguln· 
tes (art. 64) : 

irredutibilidade de vel1cimen· 
tos. os quais ficam. todavia, 
sujeitos aos impostos gerais" 
C alínea c). 

a Constituição facista de Getúlio 
vargas, de 1937, preceituava.: 

"Salvo as restriçõe$ na Cons· 
titu!ção, os juizes gozam das 
garantias ,seguintes (art. 91 l. 

irreuutib!lldade de vencimen· 
tos, que ficam, todavia, sztjel· 
tos a impostos" (alínea c) . 



-111-

e finalmente. a de 1946, a que es· 
tá em jôgo, assim determina: 

'Salvo as restrições expressas 
nesta ocnstituição, os juízes 
gozarão das garantias seguintes 
(artigo 95) : · 

irredutibilidade Jdos v·enci
mentos, que, todavia, ficarão 
sujeitos aos impostos gerais 
(n.o III) . 

Do confronto acima, devemos no
tar que a constituição de 1891. de· 
terminava aue os vencimentos, mas 
dos juízes ·federais, não podiam 
ser diminuídos. É preciso ressalt:_tr. 
entretanto.. que na mesma na:J 
havia si:io ainda previsto o 1m 
pôsto de renda até a sua· institui· 
ção. t' 

Da comparação entre a.~ Cons .1· 
tui~ões de 1934, 1937 e 1946, ver1· 
fic~-se que o · obj etivo em. tôda:: 
elas foi o mesmo· e, que a diferen
ça existente reduz-se, apenas, a 
uma questão de forma, cJ.~ mo'd'? de 
sentir ou expressar-se do leglsla
dor constituinte de ·cada uma. mas. 
que de nenhum modo alterou o seu 
pensamento•, a sua intenção. que 
foi. um só nas três constituições. 

As de 1934 e 1946 adotaram a:; 
palavras restrições expressas e S1L· 
jeitos aos impostos gerais, enqu::m
to. que a de 1937 empregou, apenas 
a,s restrições e sujeitos a impostos. 

o que está claro e patente, é que 
a irredutibilidade está sujeita e 
subordinada às restrições expressas 
da OJ·nstituição de 1946. segundo 
a regra do art. 95, JustamenLe a 
parte mais importante, a princi· 
pai, na solução do caso foi abat;· 
danada ou esquecida pelos do1.s 
tribunais. Se a expressão restri
cões e:r.pressas fô~se colocada na 
equaçã·o·, e tomada como elemento 
na sua solução, jamais o Suprento 
Tribunal e o Tribunal de Recursos 
poderiam chegar a conceder tão 
inominável privilégio ;to~ juízes, 
·como se ver:í, 

v 
o Ministr·o Afrânio Costa, em seu 

voto desempatador, no Tribunal de 
Recur.so~, fêz a seguinte dtação: 

"E o patriarca da República, 
"E o patriarca da Repú\bll· 

ca, &ui Barbosa, não podia dei. 
xa de rsereta·c·in . . . shrdl 
xar de ser chamado à ·cola. 
ção em matéria de alta rele 
vância : '"I'odo ato legislativo 
que tais vencimentos diminuir, 
seja mediante redução direita, 
ou "seja mediante lmpô.stc., 
atentará. flagrantemente con
tra a Constituição, incorren
do em nulidade insanável". E 
sem garantia da irredutibilida
de, "a inamovlbllidade da ma
gistratura se reduz à burla 
e à irrisão", a autonomia do· 
Judiciário ficará nas mãos do 
Legisla tive, a mercê do arbí .. 
tric• ex:erc!do por êste sôbre a 
sub,sistêncla daquele; lndepen. 
dência da magistratura tomar. 
se a puramente nominal". 

O :1pêlo· a Rui Barbosa, para o 
caso, em nossos dias, não procede 
e não serve como defesa do ponto 
de vista dos mof5istr~dos,; isto. 
simples·mente, porque Rui B'arbosa, 
foi sepultado em 3 de março de 
1923, portanto, só alcançou a vi· 
gência da Constituição de 1891, 
que nunca cogitou expressa e decln
radamente do impôsto de renda 
até oo fal2clmento de Rul. 

A lei que cr~o·u o impôsto geral 
de renda tem n . 0 4. {125, e foi 
sancionada em 31 de dezembro de 
1922, Agora a Constituição é outra 
c a roJdo.ção do dispositivo tomou 
forma e sentido diverso devido às 
restrições expressas. 

Teria Rui Barbosa mantido o seu 
pmlto de vista anterior face à 
nova redação dada em 1934, 1937 
e HJ46? Estou inteiramente propen· 
so a afirmar que não. 

Alega, all1da, ·O Ministro Afrfmio 
Costa: 

i 
I 
i 
1 
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"Põe-~e de manifesto que a 
expressão "impostos gerais" re
fere se aos impostos acima enu. 
merad·:,s, impostos que o juiz 
é obrigado a pagar como dda. 
dão e não como magistrado, 
nã.c. podendo invocar a garan. 
tia da irredutibilidade dos seus 
vencimentos para se· eximir do 
pagamento dêles". 

A afirmativa acimfcl nã•O• pode 
apli:car-,se ao caso do !mpôsto 
de 1·enda, àu qualquer outro, por. 
C]Ue, êste não recai sôbre o car
go, emprêgo ou profissão, êle ln· 
c!de indistintamente. sôbre o tra. 
balho, o cidadão, seja qual fôr a 
designação do cargo ou função·, sal· 
V·O• a odiosa exceção dos autoNs, 
jorllalistas e professôres. Se o im
pôsto recaísse sôbre o cargo ou 
função. existiriam na lei, natural
mente. as classificações e respec
th•as taxas, o que lá não se en. 
contram. 

VI 
Os constituintes de 1946, sàbia

mente incluíram nas "Disposições 
Gerais" da Constituição, o seguin
te dispositivo: 

"Os trilrutos terão caráter 
pessoal sempre que isto fôr pos
sível. e serão graduados con
forme a capacidade econômica 
do c-ontribuinte". (art. 202\. 

Nota-se, perliminarmente, que o 
preceito é de ordem geral, atlngill· 
ú•J· obrigatoriamente a todo,s quan
do n:lo exista disposição espe•cial 
e~pressa em contrário·. Quer lst:o 
dizer que c!esde a vigência de tal 
preceito, os tribUtos (impostos), 
sempre que possível, deviam ter 
caráter pessoal e serem graduados 
conforme a capacidade cconômlca 
do contribuinte. 

o impôsto de 1·enda se enqua
dl'a perfeitamente nesta determl· 
nação c, pràtlcamente, é ·o úni
co !mpôsto que respeita o dispas!. 
tivo. salvo o caso clamoroso d•Js 
autores, prO"fessôres c jornallst,1:. 

o dispositivo, portanto, não pei'· 
mite a exclusão dos juízes do paga
mcnt:. cio Impôsto de Renda, por. 
c,::.;.~ ,sendo a base do pagamento 
a c::>.pacidade econômica e o limite 
mínimo atual de Cr$ 90.000,00. anu
ais, percebendo êles vencimentos 
muito superiores, não existe qual· 
quer hipótese de se poder excluí
los ou isentá-los do impôsto. 

Ainda em face do dispositivo c!· 
tado, tôdas as lt>enções de impos
tos existentes nadata da promul· 
gaçã·~· da Constituição ou concedi
dos posteriormente, em desacõrdo 
com a nova norma - capaCidade 
económica - são inconstitucionais, 
O preceito criou a base do impõsto 
como sendo a posse, a renda ou 
l'ecursos para o seu pagamentc·, 
portanto, não admite a isenção pa. 
ra quem mais possui quando a lei 
exige o ímpôsto de quem menos 
possui ou tem. 

Esta norma náa só se aplica ao 
impôsto de renda, como a todo e 
CJ.ualquer outro que tenha caráter 
direto ou pessoal. 

VII 

O n.0 III dD· art. 95 da Constitui .. 
ção garante aos fuízes a irredtttibi
lidade dos vencimentos. É impor
t:mte para o julgamenva dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, 
no presente caso, que seja esclare
cido o objetivo e a intenção do 
legislador c-o·nstituinte ao conceder 
tal garantia. Nos votos dados a pú
blico, os Ministros Luiz Gallottl e 
Afrânio Costa. nos respectivos tri· 
bunais, nenhuma referência fi
zeram relativamente ao assunto·, 
nada havendo a contestar portan· 
to. · 

Mas, incontestàvelmente, o obje· 
t!vo roi, como ·QS citados votos es· 
clarecem, manter a plena !ndepen· 
d ência do juiz, para que com Intel· 
ru despre·ocupação pude,sse, isento 
das influências de terceiros, julgar 
e decidir com inteira justiça por 
que assim entendem necessário. pa· 
ra proteger os próprios jurisdiclo
nudos, 
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Agora, a intenção do constituin
te nãe> fOi a de que a garantia ex
cluisse o juiz de> pagamento de 1m· 
postos de qualquer natu1·eza ou es
pécie com já ficou demonstrado, !~
to porque seria con trârlo a e> dlrel
to de igualdade perante a lei e 
uma discriminação que o regime 
ado.tado pelo Brasil não admite. 

Irredutibilidade, no caso, signi
fica que fixado o vencimento não 
pode êle ser alterado ou diminuido 
por nova lei ou ato de qualquel 
autoridade, especialmente nesse 
sentido. Exemplificando, verifica-se 
que a Lei n.o 3 .414, de 20-6-'58, fixou 
os vencimentos dos Ministros do 
Supremo Tribunal em Cr$ 60.000,00 
<art. l.o) e mais o acréscimo que 
vai de 20% a. 40% (art. 12), por
tanto, podendo ser de Cruzeiro~ 
72.000,00 até Cr$ 84.000,00 mensais 
conforme a situação de tempo de 
serviço. 

Agora, vejam bem, o que a Cons
tituição não ·permite é que da 
quantia. a que tem direito seja de
duzida alguma importância a qual
quer titulo. Devem receber e1n 
moeda corrente o total que a lei 
fixou - Cr$ 72, {)OQ,OO a cruzeiros 
84.000,00 Inconstitucional, portan
to, ' como tôrça de expressão, no 
caso dos juizes .seria o dlspôsto no 
art. 40 da Lei n.o 3 ,470, de 28·11-58, 
e n.o 2 do art. 98 do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n.0 47.373 
de 7-12-59, que determina seja des
c·ontado o impôsto na fonte, sôbre 
o .· rendimento do trabalho até Cr$ 
15.000,00 mensais, porque, se as
sim fôr, ao receber, estará perce
bendo realmente menos do que a 
lei fixou .• 

Deve-se ressaltar bem que o im
pôsto é despesa como outra qual
quer, faz parte obrigatória de todo 
orçamento, e como despesa terá 
que ser classificado por todos os 

• cidadãos, visto ·ser a sua contribui
ção necessária para os gastos que 
a União faz em benefício de todos. 
Inclusive dos próprios juízes. 

Pelo que se constata não existe 
qualquer ofensn ~ irredutib1lldade a 

cobrança de impostos aos magis
trados. 

VIII 

A alegação de que o art. 203 
da Constituição justifica a incons
titucionalidade da ·cobrança do lm
pô,sto de renda dos juizes, não 
tem base nem cabimento de espé
cie alguma. não pode merecer con
sideração. Para essa alegação bas
ta interpretar-se o pensamento do 
legislad.or e aplicar um pouco de 
lógica elementar. 

Ora, c, art. 203, justamente de
monstra o contrário das razões 
alegadas, afirma que os juizes estão 
sujeitos aos Impostos como tod•>s 
os cidadãos, e, Isto porque não hl· 
clui no texto, expressamente, os 
juizes, os mag!stl·ados. Se a in
tenção, a vontade, o espirita de 
justiça do legislador fôsse no sen
tido da isenção êle teria redigido, o 
artigo, como segue: 

"Nenh,um impôsto grava.rá 
os direitos de autor, nem a re
muneração dos 1uízes, profes
Mires e jornalistas". . 

Esta redação e a da Constltui
çã•o, são absurdas, anti-democrâti. 
cas e até desumanas, mas, inclui
das não poderiam ser contestadas 
e a pretensão dos juizes estaria 
segurada. 

No caso. aplica-se, como uma lu
va, a hermenêutica de que em ma. 
téria de inelusão só se admite pa
ra aceitá-la ou impô-la texto ex
presso, e os magistrados não fo· 
11am e:npressamente incluidos 110 
preceito con.stituclonal da isen. 
ção. 

IX 

No voto ·do Ministr,o Afrânio Cos
ta. consta o seguinte trecho: 

"Ao Congresso Nacional ca
be fixar o estlpêndio do,s ma. 
gistrad·Os, isto é, o necessário 
para que desfrutem de uma vi· 
da condigna com a alta missão 
que n Nação lhes confia". 

I 

'· I 



-117-

A respeito. portanto, deve-se ree
saltar o que dispõe do parágrafo 
único do art. 145 (Da Ordem Eco
nômica e So·clal) da Constituição. 

"A todos é assegurado tra
balho que possib11ite existên
cia digna. o trabalho é obriga
ção social". 

Presume-se que, em face do que 
·determina a constituição, todo tra
balho· tem que ter uma remunera
ção que possiblllte uma existência 
digna. O dispositivo é de ordem ge· 
ral, não exclui ninguém., inclui to
dos, portanto, não só os magistr:a
dos têm direito. a existência dig
na, qualquer cidadão tem também. 
Ora, o impôsto da pessoa física é 
pago na base do rendimento, sem 
taxas ou percentagens especiais 
quando enquadrados no mesmo ca
so, excluíd•os os absurdos direitos 
do autor, a remuneração de profes
sôres e jornalistas. 

Presumindo-se, também, que to. 
dos os vencimentos e salários PN· 
porcionam ·ou devem <proporcionar 
P.xlstência digna, qualquer ID·~dldn 
isolada, unilateral, favorecend·o de
terminada pessoa ou grupo, por 
motivo relevante de que já não 
proporci•O·na existência digna não 
se justifica, visto que o aumento 
das condições de vida não recai 
apenas em determinadas pessoas ou 
grupos, mas a todos indistintamell· 
te. 

Portanto, a solução isolada, 110 
caso, a isenção para os juízes cons· 
titui afronta e violaçã·c· ao dlsposi· 
tivo constitucional citado·, porq\le 
êste assegura a todos exl.Stêncla 
digna, e, não, apenas, os mn.gi.stra
dos, além de ferir, também, a igual
dade perante a lei :prevista. no § 
1.0 , d·o art. 141. 

Temos que considerar, também, 
que para o respeito da Co·nstltulçb, 
os responsáveis na fixação dos .sa· 
lários e vencimentos em geral. de
vem ter tomado em consideração 
todos fatôres de despesa que refle
tem sôbre a existência com digni
dade, isto é, alimentação, habitação, 

vestuárJoo, higiene, conduÇão, impos. 
tos etc. Assim, nos vencimentos dos 
magistrad·O•s já está incluída a par
te que se destina ao pagamento 
do impôsto de renda e que lhes é 
adla.ntadal!lente proporcionada. 

.A questao, portanto, nãa é de 
inco·nstituclonalidade, mas de au
mento de vencimentos, se realmen
te estão abaixo do custo. da existên
cia com dignidade. ll: o que devem 
pleitear. · 

X 

O art. 200 da Constituição, fi· 
xando a votação da declaração de 
inconstitucionalidade de lei, d'iz o 
seguinte: 

"Só pelo voto da maioria ab
soluta dos seus membros pode. 
rão •cs tr!bunai.s õeclarar a ln· 
constitucionalidade de lei ou 
ato do· poder público". 

Verifica-se, pela redação do cUs
positiva, que textualmente, impera
tivamente a Constituição exige no 
caso, que só tomem parte na de
claração de inconstitucio.nalldade 
pel·os tribunais os seus membros e. 
êstes no caso. quais são? Sôment·3 
os nomeados na forma do art. 99 
da Constituição. 

Ora, as3im sendo, só poderiam 
ter tomado· parte no julgamento do 
Rec\lrso Extraordinário n. 43. 941 -
Distrito Federal, no Supremo 'n'i
b:unal, os Ministros enqut>,drados 
no art. 99 já citado. Mas, dirã·:· en
tão, ·O· parágrafo único do art. 14 do 
Regimento Interno do Supremo 
Tribunal admite a convocacão· pa
ra completur o número de· Minis
tros desimpedidos. 

Esta alegação entretanto\ não 
procede e não pode prevalecer em 
face do diSpositivo da Constituição 
- seus membros -. Mesmo assim 
poder-se-la admitir como · legal a 
ccnvocação se os convocados tives
sem igualdade de direitos no tri
bunal co11vocador isto é, não fôs
sem pa,ssívels de quaisquer restr!. 
ções, o que não ocorre, tendo cm 
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vista proibição do § 2.0 , alínea "a" 
e "e" do art. 17 do Regimento Inter
no, entre os quais, encontra-se até 
proibições de votar deliberação sô
bre questões de ordem adnllnistra
tiva ou de economia do 'I'ribunal 
(alínea e). · 

Assim, não é possível aceitar-se 
a convocação de juízes de outros 
tribunais para deliberar no caso 
de declaração de inconstituclc·nal
l!dade, que parece ser muito, mais 
importante do que questões de or
dem administrativa. 

No assunto de delllaração de in
constitucionalidade, o Supremo Tri· 
bunal não. é a última .palavra. a 
sua decisão definitiva depende ain
da da suspensão da execução de lei 
ou decreto declarados inconstitucio
na.!s pelo Senado Federal, como dis
põe o art. 64 da Constituição, :-~os 
seguintes têrmos: 

"Incumbe ao Senad•o. Federal 
suspender a execução, no tod·o 
ou em parte, de lei ou decreto 
declarados inconstitucionais 
por decisão definitiva do Su· 
t~re>mo Tribunal Federal". 

ora, verificada, como. está. que 
não 'existe inconstitucionalidade al
guma na inclusão elos juízes como 
contribuil1tes do impôsto ele rend:t 
porque não altera o espírito 
da irredutibilidade de vencimen
t:r;, nem impede o direito à vida 
l}:m dignidade, e nulo que é o julga. 
menta elo Recurso Extraordinário 
n.o 43.941, não resta outra solução 
ao e.e:1aclo, ·outro recurso, para im· 
pedir o desrespeito à constituição 
e evitar a discriminação de 'direi· 
LJ:; e deveres entre os contribuin. 
tes, que negar a suspensão da exe
cução da parte da lei convertida 
e declarada inconstitucional. 

É o que, na forma d:J ~ 38 do 
· artigo 141 da ConstltuiçiiJo .. requer 

o denunciante e representante, vis· 
to que a Isenção da cobrança do 
impôsto de renda d'os juíze.s implica 
em redução da renda da União e, 
portanto, a feto. o seu pa trimônio e 
também porque entende que qual· 

quer declaração de inconstituciona
lidade compete ao Senado Federal 
rr,tifi~ar se concordar com ela. 

XII 

Diz o art. 39, n.o 2, da Lei n.c 
1. 07.9, de 10 de abril de 1950: 

"São crimes de responsabili· 
dade dos Ministros do Supl'emo 
Tribunal Federal (art. 39) : 

Proferir julgamento, quando 
por lei seja suspeito, na causa 
(n.0 2) ". 

Agora, veja-se o que reza o art. 
185.0 III, do Código de Processo 
Civil: 

"Considerar-se-á fundada a 
suspeita de parci:o>.lldade do 

, juiz quando (art. 185): · 
Particularmente interessado 

na decisão, da causa (n. III)". 

Ningl!ém de boa-fé poderá ne. 
r;r,r que to dos os Ministros do Su
premo Tribunal. individualmente. c 
m::smo coletivamente, não estavam 
particularmente interessados na 
decisão da causa, mas,, coisa multo 
mais grave, estavam diretamentc 
interessados.. eram com os demais 
j 1úze~ de todo o. País os únicos fa. 
vorecidos e beneficiados. Juizes em 
causa própria e nada mais, c·om a 
agravante de já. anteriormente, te
rem opinião opost~. e votado cm 
sentido contrário. 

Tomando-se em co·nsideração o 
R~trimento Interno do Supremo Tri· 
bunnl, para o caso, encontra-;e o 
:ut. 227, n.o III, como segue : 

"A suspeicã.o é· legítima se fun. 
c1:~cla em u:irt. 2~7). 

Particular interêsse na deci· 
são ela caU:sa <n.0 III)". 

Dê<::te dlsposl tivo se valeram os 
1\Unistros Ary Franco, Nelson Hun
gria, Henrique D'Avila c Cunha 
Vasconcelos para não tom~1·em 
parte no julgamento do Recurs~ 
Extraordinário 11.0 43.941. Ora, peln 
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atitude louvável dos citados Minis. 
t~os, de respeito à lei, provado es
ta, clar!!mente, Indiscutivelmente 
a Impossibilidade dos demais parti
ciparem do julgamento, l.sto porque 
o lnterêsse de todos e a suspeita 
de parcialidade eram os mesmos, 
sem qualquer exceção ou vantagem 
entre uns e outros. 

Provado está, portanto, que se 
a· suspeição de quatro Ministros não 
foi considerada ilegítima pelos ou
tros sete., implicitamente deviam 
êstes ter reconhecido a própria 
suspeição, visto que, como já f·a·! 
dito, a razão se fundava no mes. 
mo motivo - n.0 III, artigo 227, 
acima transcrito. 

Além disso, se o simples cida
dão não pode alegar desconheci
mento ·da lei para não cumpri-la 
(art. 3.0 ela Lei de Introdução !:O 
Códig.a. Civil Brasileiro), como pode 
o juiz que tem a obrigação de co
nhecê-Ia (principalmente tratan
do·se do próprio Regimento Inter
no do seu Tribunal), abandonar o 
seu cumprimento com preponde
rância daqu.el~. lei que lhe diz res
peito dlreto, pois regula a sua fun. 
ção de juiz? 

Conhecendo, portanto, a impos
sibilidade de julgar em matéria de 
seu interês.se e nã·~ declarando sus. 
peição tornaram o julgamento anu
lável por dolo, conforme dispõe o 
ar~. 92 da Lei n.0 3.238, de 1 de 
agosto de 1957. 

Pela exposição acima está cla
ramente reeanhecida a procedência 
de suspeição para todos os Minis
tros; como conseqüência, nulo é 
o julgamento que por dolo. as par
tes interessadas (•os próprio.s juí
zes) preferiram silenciar, desres
peitando, assim, o que determina 
o art. 229 combinado com o de 
n.0 235. do Regimento Interno. En
quadrados pelos motivos acima. 
estão no que dispõe o n.o 2 do art' 
39 da lei n.0 1.079, de 10 de abril de. 
1950, jâ transcrita acima. 

Ficam ainda enquadrados, para 
completar, no disposto do art. 121, 

n.O I, do Código de Processo Civil, 
c·omo segue: 

" O juiz será. civilmente res
ponsá,Tel quando (art. 121) : 
no exercí-cio de suas funções 
ino~.ner em dolo ou fraude 
(número I)". 

pois provado está que hove dolo 
no julgamento e no voto de cada 
um dos denunciados. 

XII 
Pelas conclusões a que se chego, 

verifica-se que a matéria cons
tante do Recurso Extraordinário 
n.o 43.941 -Distrito Federal - está 
nula para todos os efeitos, desde 
a primeira instância, visto que o 
Juiz q,ue proferiu a setença inical 
estava, também. enquadrado na 
suspeita de parcialidade por ser 
particularmente !ntere::sudo na de
cisão da causa (n.O nr, artigo 185 
do Códi~o· de Process1> Civil). 

Dirãa. então. que assim sendo, es
tariam os juízes in,itlStlçados por 
não poderem defender o direito; à 
existência digna, assegurada na 
Constltul.çã:o·. Ptelo processo adota
do não poderiam nem jamais po
derão julgar em causa próprh 
porque é contrário à. lei e à mo. 
ral. ' · ·· ''T 

Entra. portanto, como so·lução, o 
artigo 36 da Constituição, que diz: 

"São P'odêres da União o Le· 
gislativOI e o Executivo e Jucti
ciáric-, independentes e har
mônicos entre si". 

combinado com: o n.0 II do o.rt. 97, 
assim redigido: 

"Compete aos Tribunais Cart. 
97) : - ' .• 

. . . e bem assim propor ao 
Poder Legislativo cnnpetente 
a criação de cargos e a Fixa
ção dos respectivos vencimen
tos" (n.0 II) . 

Ficou provado acima que n irr~
dutib!lldade dos vencimentos ne-
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nhuma ligação ou incompatibil1· 
dade tem em relação à obrigato. 
r!edade do pagamento do impôsto 
de r.enda pelos juízes. Assim sen
do, havendo harmonia entre os 
Podêre.s, e competido ao Legislati
vo fixar os vencimentos dos mem
bros do Poder Ju:diciá.rio, esta . 
questão poderb ser portanto, re. 
solvida com uma mensagem do se
gundo ao primeiro, documentad?
e justificada. reclamando ou ~oll
citmldo obediência ao que dispoe o 
parágrafo úniCl:J, do art. 145 da 
Constituição, para qu,e os juíze.~ 
pescam ficar resguardados e co1~1 
a independência que tanto necessi
tam e apregoam, conforme se cons 
ta ta pelas se2;uintes palavras d<J 
M'ánistro Luiz Gallott!, em s-eu vo
to 

'Por que a argüição é séria .e 
relevante? Porque a Constl
tuição. no tocante ao~ juizes, c 
só no tocante a êles, como ga
rantia necessária a ~ua inde
pendência e portant:J visando a 
proteger os próprios jurlfldi~i?· 
nados. estabelece o pnnc!PlJ 
da irredutibilidade dos vem!-

. mentes salvo os impostos gz. 
rals (art. 95 n. IIIl ••. 

XIV 

o art. 203 da oonstituição 
Nenhum impôsto gravará direta
mente os direitos de autor. nem a 
remuneração de professôres e jor
nalistas - foi de forma incisiva
mente mencionado nos votos d•:ls 
Ministros Luiz Gallotti e Afrânio 
c~sta, como provo. decisiva do di
reit~· que assistia também aos juí
zes a isenção do impôsto sôbre a 
rendo., para i<so afirmando o pri
meiro: 

"Poder-se-á poder dizer que 
tenha tal caráter un1 imr.:ô>to 
s.ôbre proventos, Quando os 
pl'Dventos de várias profissões 
são declarados isento, de trl· 
buto pela própria constituição 

(art. 203) isso sem falar nas 
isenções contidas em lei ordi
nária?" 

O art. 203 é qualquer coisa de 
m:r;ctruoso, e bem mostra a fra
queza dos nossos legisladores quan
to ao espírito de justiça social que 
q,ual:juer Lei Magna deve conter. 
Mas. a conveniência e o paterna
li.3mo têm pl'edomino.do sôbre o 
conjunto ele direitos que a Consti
tuição deve 1·espeitar e gararltir, 
e, por i:;so, encontram-se nela as 
maiores contradicões, os tremendos 
o bo.urdos de isentar a quem pode e 
cxizh· de qu;;m não· tem. 

~~0.:J é po~.givel negar-se,, em par
te, a previdência da alegaçiilo des
sa isenção (art. 203) na demons
tração da injustiça da Carta Mag
na, mas, realmente só se justifi
ca face ao artigo 202, porém nunca 
em proveito próprio c·om amparn 
no n.o III elo artigo 95 da Consti
tuição. 

como se vê, o art. 203 é uma 
contradição constitucional; en
cr<~anto. o seu vizinho de cima (art .. 
2G2), dstcrmina que os impostos 
sc.i 81<'. gr~.dua•r1.os conforme a capa
cidade econômica do contribuinte, 
éle isent!t, tnxativamente, impos
tos ac,s direitos de autor e à remu
notação de pro·fe:sôres e jornalis
tns, sem procurar saber se essas 
remunerações são superiores ou não 
a,os 01\tros exigido para a cobrança 
de tributo. 

Contraria, também:, o disp11sto no 
§ 1.0 elo art. 141 que obriga, deter
mina e impõe a ir,ualclade de todas 
per::n::te a lei. Verifica-se, assim, 
que a alegação do Poder Judiciário 
somente teria ·cabimento se fôsse 
abgada . .-não para pleitear vanta
gem, mas·para:·a revogação, anula
ção ·:.u cancelamento de tãó mons
truc·so e desumano dispositivo, do
ei são que o Senado Federal deve 
Pl'Ocurar tomar imediatamente em 
e1~1en.la à c: nstituição, é o que o 
representante c denunciante, na 
fo,rma do § 38 do artigo 141 da 
Constituiçãó, para que possa preva
lecer em tôda a amplltude a igual-

1. 
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dade perante a lei e para que seja 
aumentado o patrimõnlo do pats. 
requer. 

XV 

O Ministro Luiz Gallotti, no seu 
voto de Relator, escreveu à seguin
te: 

"Dir-se-á que a mesma injusti
ça ocorre quanto aos demais fun
cionários e assalariados em geral. 
!li exato. Mas para a Constituição 
há uma classe de funcionários, 
os juízes, cuja independência eco·
nômica ela própria tem como es
sencial ao exercício de suas fun
ções (·cit. art. 95 n.o ID) ". 

Essa afirmação só podia ter sido 
feita pelo total abandono ou des
conhecimento da interpretação ver
dadeira do que preceitua o art. 
202 da Constituição, porque êle não 
deixou qualquer dúvida ao. legisla
dor ordinário na sua interpretação 
ao elaborar a lei do impôsto de 
renda atual, excluída a lamentá
vel Isenção dos autores, jornalistas 
e professo·res. O êrro não foi por
tanto do legislador ordinário obri
gando os juizes ao pagamento do 
!mpôsto de renda,, ma.s do consti
tuinte admitindo na Const!1iui
ção o absurdo diE,criminrutivo e 
desumano artigo 203, felizmente 
não aumentando o dispositiv·o re
voltante com a inclusão dos juízes. 
na isenção. 

Os votos dos d·ois Ministros, Luiz 
Gallotti e Afrânio Costa, não pas
sam de severa crítica ao Poder Le
gislativo e Executivo, pro·vado que 
fica com a transcrição dos tre
chos abaixo, o que constitui quebra 
de harmonia do.s Podêres a que se 
refere o art. 36 da Constituiçã·o•. 

o Ministro Luiz Gallotti assim se 
expressou: 

"A moeda se vai desvalori
zando dia a dia. Só por isso ~c 
aumentam os vencimentos. 
Nem se c·ompreenderia que 
um país em regimem de gran

des "deficits pudesse aumen
tá-los por outro motivo". 

"E a situacão tende a agra
var-se, pois ·no ano findo de 
1959 ·O· encarecimento da vida 
foi superior a 50%, o que tor
nará forcosa nova majoração 
de proventos e conseqüente
mente acarretará taxas mais 
altas do Impôsto de Renda" 

e o Ministro Afrânio Costa assim: 

"Como é possível considerar 
"geral", em obediência à Cons
tituição um !mpôsto que o le
gislador ordinário, como .se 
manuseasse uma gaita de fC·· 
le, amplia e retrai, em que ex
clui e inclui, enxerta e corta 
i.sencões a seu talante, onipo. 
tentemente, arbitràriamente, 
querendo, podendo e ~andan
do, conforme as sugestoes que 
recebe do P·o-der Executivo. E 
será passivei que o Poder Ju
diciário fique à mercê, à dis
cricão do inteiro arbítrio dos 
ã:.is outros Podêres ?" 

"O legislador constituinte 
referiu .se a impostos gerais 
eY.atamente para impedir o 
que se pretende fazer c·cm os 
magistrados; amesquinhar-lh~ 
os vencimentos e a disposiça·~ 
constitucional, sorrateiramen
te, por modo indireto e ma
licioso". 

"Admiti-la, aberta estaria a 
porta a todos os abusos do 
favoritismo• e de vinganças 
mesquinhas, ficando os ma
gistrado.~ tolhidos de reclamar, 
não só por um exagerado es. 
Cl'úpulo, .oriundo da _sua n·o. 
bre e elevada funçao, mas 
também porque os altíssimos 
vencimentos nominais os ex
poriam à critica acerba e 
inconsiderada da opinião pú
blica, que não veria o que res. 
ta das deduçõe,s. Por meio in
direto, encontrou-se forma de 
contornar os preceitos consti. 
tucionais, pondo o Poder Ju. 
diclário à mercê do Executivo 
e Legislativ{J". 
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"Que impôsto geral é êsse 
que se alarga e diminui os 
vencimentos do,s magistrad·OIS; 
em que o legislador ordinário, 
permitindo-se equipar as fun. 
ções judiciárias a atlvidades 
financeiras,, industriais, comer. 
ciais, asslstencials, coc·pera ti
vas mercantis, clubes espor. 
tivos e quejandas, chega à 
conclu,são que o ln terêsse do 
Pais pela Justiça é menor d-e· 
que por essas outras ativida
des, cuja impor~ância está ao 
sabor de motivos ocasionais", 

Ai está a demonstração clara 
do espirita de parcialidade que pre
dominou no julgamento de que os 
magistrados eram Interessados. 

O Diário da Justiça de 25 de ja. 
neiro último (Apenso a·c n.0 20 -
Jurisprudêllcial, publica na pági· 
na 233, ane:;ca ao presente (Doe. n.o 
2), o Acórdão do Recurso Extra. 
ordinário n. 0 43. 941 - Distrito 
Federal. 

O cltadc· Acórdão em nada con. 
tra·diz ou destrói a argumentação 
acima expendlda, apenas torna pú. 
blico os votos, de onde se retiram 
trechos·, além dos já transcritos, 
que só servem para reforçar as 
razões desta denúncia, aumentan .. 
de a responsabilidade dos Minis
tros do Supremo Tribunal, no jul. 
gamento e na decisão. 

Disse o Ministro Sampaio Costa 
o ,seguinte : 

"Isso pôsto, com essas I!ge!. 
ras notas, feitas para sucinta. 
mente justificar a razão de 
meu nôvo pronunclamenttC•, 
acompanho o brlhante e su. 
bstancloso voto do eminente 
Mlnlstro .. Relator, cujos ,concei
tos, peço permissão para fazer 

. parte Integrante de meu voto•. 
"Já tive opo·rtunldade de 

apreciar, tive oportunidade de 
apreciar, em julgamento, o ma. 
téria ".~u!Jr. judice", hâ cinco 
ou seis anos passados. Votei, 

então, no sentido da constltu. 
clonalidade, da cobrança do 
Impôstc. de Renda sôbre ven. 
cimentos de magistrado". 

O Ministro Ribeiro da Costa, ex
pressou-se assim : 

"E fico fixado, pelo menos 
uma vez (se não me engano, 
mais de uma vez, mas com se. 
gurança un1a vez, porque te. 
nhll em mãos o relatório e vo. 
to que proferi no Recurso de 
Mandad·o de Segurança n.0 

3 .163, no qual êste Tribunal 
7J01' unanimidade, acompa. 
nhando o meu pronunciamen. 
to, negou provimento ao re. 
c11rso interposto contra a de
cisão que negara a magistra. 
dos a pretendida ISenção do 
Impôs to de Renda) . " 

"Pedindo de.sculpas aos em!. 
nP.nte~ colegas pela leitura 
que fiz dêste longo v·oto, frJ. 
so que só a fiz para que fi. 
cassem constando na assenta. 
da do julgamento, os altos ln· 
tuitciS com que os maglstra. 
d·os aqui reunidos estão dec! .. 
dindo, no sentido do emlnen. 
te Senhor Ministro-Relator; 
acolhendo a argülção de ln
constl tucionallda de" . 

Na'da mais a acrescentar, a não 
ser que os dois votos acima refe. 
ridos se llmltaram, pràtlcamente, 
a repisar e insistir na tecla da 
independência do Poder Judic}â· 
rio, em fa·ce da irredutlbl.Udaidoe 
dos vencimentos dos magistrados, 
c·omo se a lnaependêncla dêle de. 
pendesse somente 'do poder do di· 
nhelro. .~, _r; 

Estranhá, também, foi a rapi
dez com que foi publicada a ju
risprudência do julgado. A deci
são foi tomada· em 13 de janeiro 
último, e a publicação em 25 do 
mesmo mês, havendo, portanto, 12 
dias de espaço. :li:ste fato só ser .. 
viu para mais uma vez pr·~vnr que 

I 
I 
\ 
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os Ministros estavam "particular. 
ment.e interessado.s não só na de. 
cisão da causa como da sua pu. 
blicagão, para se livrarem do im. 
pôsto dêste ano ! 

O responsável pela apresentação 
desta denúncia não é o denuncian. 
te, mas o representante do rec·or. 
rente - União Federal - por não 
ter alegado suspeição para todos 
os Ministros, na. forma do artigo 
227 c seguintes, cabíveis no caso, 
do Regimento do Supremo Tribu
nal. Mo.strou-se, por isso, que não 
estava à altura da defesa dos in
terêsses da Uniã·o. 

XVII 

O denunciante deixa de anexar 
à pl'lesente os originais dos autos 
do Recurso Extraordinário n.o 
43. 9U - Distrito Federal - por 
se encontrarem em poder dto· Su
premo Tribunal Federal, declara. 
ção que faz para o efeito do art. 
43 da Lei n.0 1. 079, de 10 de abril 
de 1950. 

Declara também que a maioria 
dos grifos é .sua. 

XVIn 

Finalmente, em face de tudo o 
que foi exposto, minuciosamente, 
exaustivamente, talvez exagerada. 
mente, mas necessário e impres. 
cindível para o julgamento da pre. 
sente denúncia, o denunciante e 
representante, tendo em vista as 
graves irregularidades havidas no 
julgamento do Recurso Extraordi· 
nárlo n.0 43.941, com violaçã·o e 
desrespeito aos seguintes disposfU.. 
vos: 

1 - Constit1Lição Federal 

- art. 200 - presença, no jul
gamento, de 1\finistro c·onvocado. 

- art. 202 - os tributos têm ca. 
ráter pessoal e .serão graduados na 
capacidade econôm~ca do contri
buinte, não excluindo os juizes. 

2 - Lei de Introdução ao Código 
Civil Bra .. síleiro 

- art. 3 - mostrarem desce. 
nhec!mento da lei que, como juí
zes, sã.c implicitamente obrigados 
a declarar suspeição. 

3 - Código de Processo Civil 

- II e III do art. 185 - sendo . 
particularmente interessados na 
causa e amigos intimes uns dos 
outl,:s não podiam tomar parte 
no julgamento. 

4 - Regimento Interno do S1L· 
1J1'G:::o Tribunal Federal 

- r.rt. 14, parágrafo único -
irregular convocação, indevida, de 
Ivtinistr.os de outro Tribunal para 
o julgamento (art. 200 da Consti. 
tuição). 

- arts. 227, III, 229 e 235 - in. 
brêsse na c a usa e omissão da de
claração de suspeição (art. 185 do 
Código de Processo Civil) . 

ficando por is.so, os Ministros a bai· 
xo mencionado,s, enquadrados no 
número I, art. 121 do Código de 
Processo Civil; e n,o 2 e 5 d·o art. 
30 da Lei n.0 1. 079, de 10 de abril 
de 1950, o que implica na anulação 
da citada argü!ção de inconstitu· 
cional!'dadc, na forma do art. 92 
do Código Civil BrasiLeiro. 

Assim sendo, requer, na confor. 
midade do art. 141 da Constitui
ção Federal e art. 41 da Lei n.o 
1, 079, acima citada, sejam respon
,sabilizados por abusos de autor!. 
dade, constantes das infrações e 
violações apontadas, os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, Se. 
nhores· E1arros Barreto, Antônio 
Carlos Lafayete de Andrada, Ri
beir·o da Costa, Luiz Gallotti, Cân· 
dido Mota Filho, Vilas Boas e Sam· 
pato Costa (convocado),, pelo jul. 
gamento do Recurso Extraordiná. 
rio n.0 43.941 - Distrito Federal 
de forma inconstitucional e ile
gal, e; na forma do art. 44 da Lei 
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n.o 1. 079, de 10 de abril de 1950, 
seja recebida a presente denúncia 
e eleita a Comissão Especial que 
terá de -opinar sôbre a mesma, o 
que se torna imprescindível na de. 
tesa do patrlmônio da União, ga. 
rantia, normalidade da Justiça e 
para o inteiro respeito ao povo, à 
Constituição e às leis. 
. Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 

1960 - Paulo Martins Tô1·res. 
Anexos: 2 documentos. 

Rua Eduardo Gulnle n.o 41 apto. 
301 - Botafogo; Rio de Janeiro -
'I'el. 26·8465. 

OFíCIO 

N.o s-1, de 1960. 

SUPREMO 'I'RmUNAL FEDERAL 
Of. n.o 30-P 
Em 14 de janeiro de 1960 
Senhor Senador Vice-P'residen te 

d·o senado. 
Envio a Vossa Excelência mais 

cópias de acórdãos e respectivas 
notas taquigráflcas, dêste (Tribu
nal, que julgaram inconstltucio. 
nais as ,seguintes estaduais : 

·a) Representação n.o 393., de 
Goiás, julgada a 6·7-1959 (inconst. 
da Lei n.o 2 .362·1959) ; 

b) Representação n.0 394, do 
Paraná julgada a 21·9·1959 (inconst 
da lei n.o 14·1958) ; 

c) Representação n .'o 398, de 
Santa Catarina, julga:da a 20·7-1959 
(inconstitucional da Lei n.o 348-
1958, no tocante ao Município de 
"Meleiro") ; 

d) Representação n.o 39~. de 
Santa Catarina, julgada a 17-7-59 
(lnconst. da Lei n.o 380-1958 - crJa. 
ção do MunicipLc• "Arroio Trinta") ; 

e) Representação n.o 402, de 
Santa Catarina, julga:lia a 14-8-1959 
(inconst. da Lei n.o 380·1958- cria
ção do Municipio de "José 'Bol
teux); 

j) Representação n.o 403, de 
Santa Catarina, julgada a 13-7-1959 
(lnconst. da Lei n.o 348-1958- cria· 
ção do Municiplo de "Sombrfo") ; 

g) Representação n.o 407, da Ba. 
hia julgada a 8-7-1959 (lnconst. dn 
Lei n.0 1. 030 - 1958) ; 

hl Recurso EXtra·ordinário n.0 

30.094 (embargos) do Estado do 
Rio de Janeiro, julgados a 26-1· 
1959 (lnconst. do art. 14 da Lei n.o 
49-A-1947); 

i) Recurso Extraordinário n. 
42.593, do Paraná, julgado a 
29 9·1959 (inconst. da Lei n.o 650 
de 1947). 

Apresento a Vos.sa Excelência 
os protestos de alta consideração 
e aprêço. Antônio Carlos Lajaiette 
de Andrada - Presidente, em exer
cício do S. T. Federal. 

Representação n.o 393 - Distrito 
Federal (Goiás) . 

Aplicação da Constituição 
Goiana arts. 87, 89 e 102, Ali· 
nea XV - Procedência da Re
presentação. 

Lei n.o 2.362·1958 

ACÓRDÃO 

Acordam os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, em sessão ple
na, e à unanimidade, em julgar pro
cedente a representação, nos t,êr
m·os das notas taquigrâficas jun
tas. 

Custas ex lege, 
Rio de Janeiro, DF, 6 de julho 

de 1959 (D. Julgt.o). - Orosimbo 
Nonato, Presidente. - Ary Franco, 
Relator. 

'I'RIBUNAL PLENO 
Representação n.O 393 Distrito 
Federal 

.rt 
RELATÓRIO 

' O Sr. Ministro Ary Franco -
O Senhor Presidente, Procuradot 
Geral da República recebeu do Pre
feito do Município de Luziânia. Es
tado de Goiás, uma representação 
contra a inconstitucionalidade da 
Lei Estadual n.o 2. 362, de 9 'die de
zembro de 1958 .. lei que desmembrou 
uma parte do território do Munlci-

I 
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pio de Luziânia e a anexou ao ter
ritór1a. municipal de Planal1tlno., 
sem que houvesse deliberação ela 
Câmara Múnicipal de Luziânia, co
mo exige a Constituição do Estado · 
de Goiás, nos seus arts. 87, 89 e 
102, alínea XV. O Dr. Procurador 
disse: 

'Dispõe o art. 89 da Consti. 
· tuiçá>o· de GOiás, com a redação 
dada pelo .Ato constitucional 
n.o 1, de 23·5 de 1959 : 

"A criação, supressão, ane
xação e desmembramento de 
municípios, far-se-á através de 
lei de Assembléia, precedida de 
pronunciamento favorável das 
Câmaras Municipais interessa
das". · 

A concordância das Munici
palidades não constava do tex
to primitivo, foi inscrita nn 
Constituição! de Goiás, pelo 

AtJ Constitucional n.o 1 de 
1957. E ela é necessária não 
só no caso de criação de Muni
cípi-os, como no desmembra
mento de seus territórios, co. 
mo ocorreu na espécie. A invo
cação do art. 54 do Ato das 
Disposições Constitucionais 

Transitórias do Estado, tram
crito na informação da Assem
bléia não estabelece exceção; 
dispõe que, decretada a mu
dança e a área ela futura 
capital, ficará automàticamen
te desmembrada do território 
goiano. 

Com-o ,se vê, as hipóteses são 
divet•sas. 

A questão não é nova. No 
julgamento da Representação 
n.O 175, de Goiás. o Pretóri·O· 
Excelso. mesmo em face -da 
primitiva redação do art. 89 da 
Constituição Goiana, decidiu, 

por unanimidade, sendo Relator 
o Sr. Ministro Orosimbo Nona. 
to (sessão de 20-7-53) que a 
Assembléia Legislativa elo Es· 
tado de Goiás, em face dos 
preceitos citados não pode 
tleliberar sôbre anexaçã-o c des
membramento de nnmicipios 

sem prévia deliberação das Câ
maras Municipais; à Assem
bléia cabe somente aprovar 
(ou não) tais deliberações e 
nunca prescindir delas". 

É o Rela tó1·io. 

Representação N.O 393 

Distrito Federal 

VO'l'O 

Sr. Presidente, meu voto é. na 
conformidade do Dr. Procurador. 
dando por procedente a represen
tação para ser declarada a inconstl
tuciol1alidade da Lei Estadual n.0 

2. 362, de 9 de dezembro de 1958, que 
desmembrou uma parte do territó
rio do Município de Luziânia, ane
xando-a ao território do Municí
pio de Planaltina, sem que tives
se havido deliberação da Câmara 
Municipal de Luziânia. 

TRIBUNAL PLENO 
Representação N.0 393 - Distri

to Federal 

Representante: Procurador Ge
ral da República (Prefeito do Mu
nicípio de Luz!ânia) . 

Representada: Assembléia Legis
lativa do Estado de Goiás. 

DECISÃO 

Como consta da ata, a decisão 
foi a seguinte: 

Julgaram a representação pro
cedente. A unãnimidade. Ausente, 
justificadamente, o Exmo. Sr. MI
nistro Rocha Lagoa. 

Tomaram parte no julgamento 
os Exmos. Srs. Ministros: Ar-j Fran
·CO, Relator, Vilas Boas.. Cândido 
Mota Filho, Nelson Hungria, Luiz 
Gallotti, Hahnemann Guimarães. 
Ribeiro da Costa. Lafaiett~- de An
clrada e Barros Barreto. 

Presidência do Exmo. Sr. Minis
tro Orosimbo Nonato 

Daniel Aarão Reis, Diretor ele 
Serviço. 
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Representação N.0 394 - Paraná 

Vencimentos.- Aumento vo
tado pela Assemb·Léi~J Legis
lativa, sem iniciativa do Go
vernador. - Inconstitucionali
dade. 

(Lei n. o 14·1958) 

ACÓRDÃO 

Vistos êstes autos de Representa. 
ção n.O 394, decide ·o. Supremo Tri· 
bunal Federal· julgá-la procedente, 
de acôrdo com as notas juntas. 

DD. F. 21-9·1959 - Orosimbo No. 
. nato, Presidente. - Luiz Gallotti. 
Rel~tor. 

TRIBUNAL PLENO 
·Representação - Paraná 

Relator: O Sr. Ministro Luiz 
Gallcitt!. 

Represent:lnte : Procurador Ge 
ral da República. 
: Representada: Assembléia Le

gislativa do Estado do Paraná. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Luiz Gallotti -
t.ste o parecer com que o Dr. Pro
curador Geral submeteu a repre
sentação ao Tribunal (!Is. 1 a 3) : 

"O Procurado1· Geral da Re
pública na forma da Lei n.o 
2.271, de 22·7-54, submete ao 
exame do Egrégio Supremo Tri
bunal Federal a Representação 
que recebeu do Senhor Gover
nador do Estado do Paraná na 
qual é argüida a inconstitucio
nalidade a Lei Estadual n.o 14, 
de 18-11·1958. 

A lei impugnada, que concc. 
deu aumento de vencimentos 
de funcionários civis e mill· 
tares, fil-i votada sem inicia
tiva do POder Executivo e. vo
tada por êste, foi, afinal, com 
a rejeição do voto, promulga
da pela Assell1bléia Legislativa 
com ofen,sa a;n art. 25, § z.o ela 
Constituição do Estado, 

A ausência de illiciativa, ar
gumenta o Sr. Governador. 
atenta contra o principio da 
"independência e harmonia dos 
podêres" e autoriza a represen. 
tação previSta nos arts. 7, n.o 
VII, letra "b" e 8, parágrafo 
único da Constituição Federal. 

Inv-oca o representante, pre 
cedente judiciais, eomo sejam 
os julgados do Pretória Excel
so nas Represetltaçõcs ns. 194 
e 105 (Sta. Catarina), 250 e 
356 (Paraná). 

A Assembléia. Legislativa, em 
Oficio n.0 28, 1d!e 4 de março de 
1959 prestou Informações . 

Disse o seu Presidente que 
a lei impugnada visou sanar 
uma injusta omissão da Lei 
n.o 423.. de 12 de abril de 1950, 
que deixou de contemplar an
tigos servidores dvis e mil!· 
tares que em época anterior 
haviam exercido cargos de grnu 
·superior, na administração es- · 
tadual. O veto oposto ao pro~ 
jeto. não foi levad<l em conside· 
ração porque teria sido mani· 
festado fora do prazo lega!. 

Dagoberto Dulcídio Pereira e 
outro.s dizendo-se benelficiá
rios da lei em causa, endere
çaram a !5ta F!'ccuradorla Ge
ral petiçao, acompanhada tle 
documentos, apOiando as in
formações da Assembléia Le. 
gislatlva e insistindo na ex
temporaneidade do veto. 

O Sr. Procurador Geral do 
Estado1 por vez, trouxe ao 
processo documentos e uma 
petição para demonstrar que 
o veto foi apresentado em tem
po oportuno. 

A· lei· ~ra impugnada teve 
objetivo oidêntlco aos te-xtos 

anterioreª; repudiados pelo 
Pretória · Excelso em acórdãos 
proferidos nas Representações 
ns. 250 (Lei n. 31, de 31 de jo.
neir·c de 1955) e 356 (Lei n.o 
2. 907. de 9·9-57, art. 20) julga
dos em sessões de 9 de janei
ro de '1956 e 4 de ngõsto de 
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1958, respectivamente (certl
dõe..~ juntas com a, inicial) , 

Dlz, com efeito, o seu con
texto: 

"Aos fundonár!os civis e 
militares da ativa, aposenta 
dos, da reserva remunerada e 
reformados que hajam exer
cido os ·cargos de secretário 
de Estado e Chefe de Polícia, 
em comissão e por decr~to. 
fica assegurado o direito à per-

. cepção dos vencimentos dêsses 
cargJs, acrescidos das vanta. 
gens já lhes cancedidas pela 
Constituição Estadual e ou
tras leLs". 
. Assim, mérece acolhimento 

a argume.ntação do Sr. Go
vernador quanto à usurpação 
de suas prerl.'ogativas, confor
me ficou reconhecido nos jul
gados anterlore.s. 

A alegada inoportuniiilade do 
veto não 'procede, 'ciOnfa•rme 

'ficou demonstrado· pelo Sr. 
Procurador Geral do Estado, 
in verbts: 

"A cópia foto.stâtica compro
v~. h saciedn.de, como é fácil 
de verificar, que o veto .foi ma
nifesta,do no oClf. G/198 58, de 
7 de fevereiro de 1958, com av.e 
à Presidência da A~sembléh 
Legislativa do Estado subme
teu à apreciação do Poder 
Executivo o ProJeto de Lei 
número 1.067-57, do qual de
correu a citada Lei 14-58. E 
manifestado no dia 22 de fe
vereiro dé 1958, tendo, sido co
municado à A.ssembléa por Ofí
cio· do P·oder Executivo, sob n.o 
80, de 24 de fevereiro de 1958. 
Tendo sida recebido o a.utó
grafo, que acompanhou o ofi
cio da Assembléia. no Palácio 
do G<>vêrno, precisamente no 
dia 11 de fevereiro de 1958 e 
tendo o dia 16 subseq(iente re. 
caído num domingo, resulta, 
lnquestionàvelmente. data vê
nia, que o veto• foi interposLo 
rigorosamente d~ntro do prazo 
ele 10 dias ítteis, · na fOl'ma rlo 

art. 27 da Constituição do Pa
raná, que reproduziu, a pro
pósito, a regra de direito pú
blico inscrita no art. 70, § 1.0 

da Constituição Federal, per
tinentemente à prerrogativa do 
veto pelo Presidente da Repú
blica". 

Não tem pertinência, portan. 
to a invocação do decidido pe
lo Pretória Excelso na Repre
sentação número 359 (Paraná) 
quanto a intempestividade do 
veto. 

Em verdade, o art. 27 da 
Constituicão do Paraná de 
n.côrdo cÕm a redaçã;o, dada 
pela Emend:a n.o i marca o 

· · prazo de 10 diás úteis para o 
veto,· mas permite que o mes
mo seja comunicado à Assem
bléia dentro dàs 48 horas que 
se seguirem, o que ocorreu, na 
~spécle. 

Ante ,c, exposto, e tendo 
· em vista, e~pecialmente os jul
gados. anteriores (:Represen
tações números 250 e 356) do 
P:retório Excelso, opino! pela 

procedência da presente re. 
presentação; requeiro, porém, 
seja a mesma distribuída e 
julgada como de justiça. 

Pede deferimento. 
Distrito Federal, 1 de· 3unho 

de 1959. - a) Carlos Medeiros 
Silva (Procurador Geral ela 
Repúbllca) ". 

Dagoberto Dulcidlo Pereira e ou
tros, coronéis da reserva do. Po
licia M1lltar do Estad·o· entraram 
com a impugnação de (fls, !i5 e 
segs.. sõbre . a qual assim falou o 
Dr. Procurador Geral (fls. 83-84) : 

Submetida ao exame do Eg1·. 
supremo Tribunal ~ederal a 
presente representação, pelos 
motivos expostos na inicial, a 
fls. 55 e segs, Dagoberto Dul
cíd!o Pereira e outros requere
ram a sua adilnissão no· pro
cesso, •como interessados• un 
causa, porque beneficiários da 

!c! estadual nrgiiidn de incons-
titucional, · · .. ' 
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Não tem cabime11to o reque
rimento de citação da Assem
bléia Legislativa cl.o Paraná, 
formulado pelos interessados, 
de vez que, na forma do art. 
2 de Lei número 2.271, de 1954, 
que regula o processo da Re· 
presentação. a mesma Assem
bléia já prestou informações 
(fls. 3()..32) sôbre a. argüiçã'll 
de inoonstitucionalidade de seu 
ato, apresentada pelo Senhor 
Governador do Estado e esta 
Pro curadoria Geral. 

Quanto à argumentação dos 
requerentes de fls, 55, que já 
se haviam dlrigldo a esta Pro·
curadoria Geral (fls 33·48) an
tes 'de submetida a Represen
tação do Pretória Excelso,, não 
demove a argüição inicial de 
inconstitucionalidade; nem há 
identidade, quanto a inoportu
nidade do veto. do 'cas·o. pre.sen. 
te com o julgado na Repre
sentação n.0 359, conforme fi
cou esclarecido nos itens 11. 
12 e 13 da petição inicial. 

Ante o exposto, .mantenho 
a Representação' em todos os 

· seus têrm<~s e requeiro se pras. 
siga n.o feito, como de direi
to. 

Distrito Federal, 6 de julho 
de 1959, - a) Carlos Medeiros 
Silva - Procurador Geral da 
República". 

Nova impugnação formularam 
ifls. 86-87) e disse o Dr. Procurador 
(fls, 91): 

"Os does. de fls, 86-89 não 
modificam os têrmos da con
trovérsia como, aliás,, já falou 
esta Procuradoria Geral a fls. 
83-84, sôbre as mesmas alega
ções ·dos interessados admiti
dos na causa. 

Mantenho• a Representação 
em todos os seus têrmos. 

Rio de Janeiro, 16 de julho 
de 1959. - a>.carlos Medeiros 
Silva, Procurador Gera) ela 
RepúbUca", 

Proferi êste despacho (fi. 
92): 

"A citaçã..o· da Assembléia não 
cabe, uma vez que ela foi ou
vida pelo Dr. Procurador Ge· 
ral, como determina a lei. 

Sejam apensados os autos 
da Representação n.o 359 (fls. 
68. 

Peço ao Exmo. Sr. Presiden
te a retirada de pauta dQ• pre
sente feito 

D. F .• 22·7-59 - a) L. Gal
lotti". 

A apensação foi feita. 

É o relatório. 

VO'l'O 

De acôrdo com o parecer da Pro
curadoria Geral, julgo procedente 
a representação. 

Quanto à alegada intempestivida
de do voto. mostra ' o mesmo pa
recer (itens 11, 12 e 13) que ela 
não se verifica na espécie, sendo 
o presente caso diverso daquele 
apreciado na representação n.0 

359, cujos autos estão em apenso. 
Julgo procedente a representa. 

ção. 
TRffiUNAL PLENO 

Representação n.0 394 

Paraná 

Representante: Procurador Geral 
da República (Governador do Es
tado do Paraná) . 

Representada: Assembléia Legis
lativa do Estado doo' Paraná. 

DECISÃO 

como consta da· ata, a decisão 
foi a seguinte. Julgaram proceden
te, à unanimidade: 

Presidência d·() .'Exfuo. Sr. Mlnis· 
tro Orosimbo Nonato. 

Relator o Exmo. Sr. Ministro 
L ulz Gallotti. · . 

Ausente, justiflcadamente. o Ex
celentíssimo Senhor Ministr·o Cân
dido Motta Fllh?: 



-·129-

Tomaram parte no julgamento 
os Exmos. Senhores Ministros l!en. 
rique D'Av1la (substituto do Exmo. 
senhor Minist11o Hannernann Gul: 
tnarães. que se encontra de licen
ça), Vilas Bôas, Ary Franco, Nel
son Hungria, Rocha Lagoa, Luiz 
Gallotti, Ribeiro da Costa, Lafayet· 
te de Andrada e Barros Barreto 
Hugo· Mosca, Vice-Diretor Geral: 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.O 398 

Distrito Federal - Santa Catarina 

Representação contra lei 
estadual acoimada de incons
tituctonal: sua procedência". 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e di.Ecutidos ês· 
tes autos de. Representação n. 398 
- em que e representante o Dr 
Procurador Geral· da República e 
~epresentada a Al!Semib[éia Le· 
gislatlva do Estado de Santa Cata
rina., acorda o Supremo Tribunal 
Federal, unânimemente, julgar pro. 
cedente a dita representação, na 
conformidade das notas precedentes 
para julgar inconstitucional a Lei 
n.0 348, de 21 de junho de 1958, do 
Estado de Santa Catarina, no to. 
carite à criação do Mun!cipiJo, de 
Melelro. 

custas "ex-legie". 
Distrito !Federal 20 de julho de 

1959. - Orosimbo Nonato, Presi
dente - Nelson Hungria, Relat()r. 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.0 3ll8 

Distrito Federal - Santa Catarina 

Relator: O Sr. Ministro Nelson 
Hungria. 

Representante: Procurador Ge
ral da República. 

Representada: Assembléia Leg·Is· 
i:ttlva de Santa Catarina. 

RELA'IÓRIO 

. O Sr. Ministro Nelson Hungria
O Dr. Procurador Geral da Repú. 
büca submete à consideração dêste 
tribunal a representação que lhe 
dirigiu Raul Mandredini, na. qual 
é argüida a inconstitucionalidade 
da Lei n.0 348, de 21 junho de 1958 
do Estado de Santa Catarina, na 
parte em que criou o Município de · 
:Meleiro., com ãreas desmembradas 
do· Município de Turvo. Segundo o 
Dr. Procurador Geral da República, 
a representação merece acolhida 
no tocante à falta de população su
ficiente do municipio criado. pois 
é inferior à exigida pelo nrt. 96, 
I, da constituição estadual, iSto 
é, 20.000 habitantes, tendo sido, 
assim, violada a autonomia do Mu
nicípio de TUrvo, em desrespeito 
do art. 7, VII. "e", da Constituição 
Federal. 

Interpelada, a As.sembléia Legis. 
lativa declarou que a representa. 
çã.o. não é Instruída com elemen
tos probatórios da alegada defici
ência demográfica. 

É· o relatório.· 

VOTO 

Segundo o art. 6.0 1.a parte, da 
Lei Orgânica dos Municípios de 
Santa Catarina (Lei n.0 22, de 14 
11-47), "o requisito da popula. 
ção serâ provado mediante dados 
fornecidos pelo recenseamento· 
sendo êste antigo, far.se-â uma es~ 
timatlva e no caso de dúvida pro· 
ceder-se-â a nôvo censo". Ora, pe. 
los dados fornecidos pelo Departa
mento de EstatíStica do Estado, o 
M\unicípio de TUrvo. a 1.0 de julho 
de 1958, contava, estimativamente, 
38.000.931 habltante.s. verificando. 
se um aumento· de 19% sôbre o ai· 
garlsmo Ido recenseamento de 1950, 
e feita a percentagem de aumento 
para distrito de Meleiro. a popu
lação dêste não ultrapassa o alga
rismo de 9. 465 habitantes. :a:stes 
dados não são dados constatados 
pcl~.Assembléia Legislativa Catari
nense que se limita a dizer, evasl. 
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vamente, que tais, dados .são provi· 
.sórios, afastando-se da estimativa 
oficial conhecida, 

Não pode existir outras estima. 
tivas oficiais . além da formulada 
pelo Departamento de Estatística 
do Estado. 

Isto põsto, julgo procedente a 
representação, para o efeito de de. 
clarar Inconstitucional a Lei cata. 
rlnense n.0 348, de 21 de junho de 
1958, na parte em que criou o Mu. 
nlciplo de Meleiro: 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.0 398 
Distrito Federal - Santa Catarina 

Representante: Procurador Geral 
da República. 

Representada: .Assembléia Legis
lativa do• Estado de Santa Catarina. 

DECisio 

como consta da ata, a decisão 
foi a seglnte; Julgaram procedente 
tomando-se a decisão por unani
midade de. votos. 

Presidência do Exm.o. Sr. Minis
tro Oroslmbo Nona to. 

Ausentes, justifl:cadamente, os 
Exmos. Senhores Mlnl.stros Rocha 
Lagoa e Vilas Bôas. 

Tomaram parte no julgamento os 
Exmos. Senhores Ministros Nelson 
Hungria, Relator, Cândido Motta 
Filho, Ary Franco, Lulz Gallottl, 
Halmemann Guimarães, Ribeiro da 
costa, Lafalette de .Andrada e Bar
ros Barreto. - Dante! .Aarão Reis, 
Diretor de Serviço. 

TRJBUNAL PLENO 

Representação n.0 399 

Santa Catarina 

"Crla{lão de novos municípios 
pela desanexação de termos. 
Condições essencfaís: habttan. 
tes em determinado minfmo 
p~ebtscfto, dfst411cla. da antiga 
sede. Jurlsprud~ncia assenta
da, Fa!tanto ttma das condições 

não pode ser jetta a criação da 
nova comarca pelo desmembra
mento de parte de uma". (Lei 
380·1958). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos ês· 
tes autos de representação n. 399 
de Santa Catarina, entre partes, 
como Representante: Pro.:urador 
Geral da República e Representa
da: Assembléia Legislativa do Es· 
tado de Santa Catarina: 

A cardam os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal em Tribunal 
Pleno, à unanimidade, foi julgada 
procedente. 

Distrito Federal, 17·7-1959. 
Orosimbro · Nonato, Presidente. 
Cândido Lobo, Relator. 

. TRIBUNAL PLENO 

Representação n.o 399 

Relatório 

Relator: O Sr. Mllnlstro• Cândido 
Lobo. 

Representante: Procurador Geral 
da República. 

Representado: Assembléia Legis· 
latlva do Estlldo de Santa Catari
na. 

RELATÓRIO 

o Sr, Ministro Cândido Lobo -
Os cidadãos João Domingos Cantu, 
Abel Abati e Antônio Ferronato, 
brasileiros, residentes em "Veloso" 
comarca de "Videira", em Santa ca. 
ta.rlna. por seu procu,rador.. en
dereçaram ao Dr. Procurado·r Geral 
a presente representação na. :for· 
ma do art. 8, da Constituição Fe
deral e Lei n.0 2.271, de 22 de julho 
de 19S4',''por entenderem Inconstitu
cional a Lei n.o 380. de 19 de d& 
zembro de 1958, publicada no Dlá· 
rio da Assembléia Legislativa de 
29 de dezembro. lei que é atenta
tórla à autonomia do munlciplo de 
"Arrolo Trinta", sem as condições 
exigidas constitucionalmente. 

Os Representates explicam en
tão que o art. 961, da constituição 

,, 
I 

I' 
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,. 
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Estadual exige um mínimo de 20 
mil habitantes para que possa ser 
criado o município e que em 1954, 
todo n município. de "Videira", pou
co mais do que isso tinha, apenas 
23. 626 habitantes conforme Recen. 
seamento Geral do Brasil. Censo 
Demográfico, Estado de Santa Ca
tarina, edição I.B.G.E. 1952, pág. 
16, assim distribuídos : Videira 
13.068; Arroio Trinta, 4.116; Iome
rê, .3. 389 e Impoméia, 3. 052. 

Assim. inconstitucional é a Lei 
número 248, porque a Assembléia 
Legislativa não podia fazer, pela 
falta de uma condição precipua, 
especial e básica. . 

O Dr. Procurador Geral ao pe
dir a distribuição da Representação 
fê-la acompanhar do parecer ele 
fls. 2 em que em resumo sustenta 
que a insuficiência da população 
parece manifesta e a informacio 
da Assembléia é lacônica a êste 
propósito e não fornece elémentos 
para a rejeição dos dados constan. 
tes da inicial da representação·. 
Nas Representações números 296 e 
275, ambas de Santa Catarina, o 
Pretória E:'i:celso• concluiu que a 
ausência de população, de acôrdo 
com o mínimo exigido no texto 
constitucional estadual (artigo 96, 
1) era suficiente para obstar à s·o·
brevivência dos recemcriados Mu
nicípios de Araquari e Santo Amaro 
da Imperatriz e aceitou a argüi. 
ção de inconstitucionalidade das 
leis que os haviam !nstituido (Re
vista Trimestral da Jurisprudência, 
vol. 1, pág. 564, e vol. 3, pâ.g. 321) . 

Ante c exposto, opino pela pro· 
cedência da presente reclamação. 

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministl'o Ciindido Lobo -
Sr. Presidente. A condição de uma 
população mínima de 20 mil habi
tantes, para poder ser criado um 
município, em verdade, não. foi ob· 
servada pela Assembléia Legislati
va ao elaborar a Lei n. 348, obje
to da presente representação. 

Se torlo o Millnicípio de "Vide!. 
ra" pouco mais do que isso tinha, 
como é que desmembrado o têrmo 
tle "Arroio 'Trinta", para consti. 
tuir um Munlciplo autõnomo, sà. 
mente êsse trouxe uma população 
de 20 mil habitantes? E o resto do 
:Município cc•m que população fi. 
cou ? Pelas verificações do nosso 
I.B.G.E., só o centro do Município 
o que tem o nome de Videira, só 
êle tinha 13. 068 habitantes. AsSim, 
o têrmo de Arrolo Trinta. realmen
te tinha a po·pu1ação que êsse mes
mo I. B. G. E. lhe deu, Is.to é, 
4 .116 habitantes, apenas (Senso 
Demogrãfico, Estado de Santa Ca
tarina, ed. I.B.G.E., 1952,, pâ.glna 
16). 

A lei em questão. portanto, Lei 
número 380, de 19 de novembro de 
1958, publicada no Diãrio da As· 
sembléia Legislativa em 29 é aten. 
tatório do,s direitos dos Reclaman
tes através da Representação que 
também tem em seu apoio juris
prudência dêste Egrégio Tribunal, 
através dos Acórdios citados pela 
procedência do pedido êsse, aliãs, 
que não encontrou nas informações 
enviadas pelo Presidente da Assem
bléia Legislativa. Deputado Braz. 
Joaquim Alves. nenhuma contradi
ta convincente, tanto que ao refe
rir .. se à população, limita-se a di
zer que "a representação se estriba 
em elementos. tidos como provlsó· 
rios, que se afastam da. estimativa 
oficial conhecida". 

O.s Acórdãos da lavra dos Mi· 
nistro.s Cândido Motta Filho e 
Luiz Gallotti, •citados à inical. Re
vista Trimestral de Jurisprudên
cia, vol. 1, abii.l-junbo• de 1957, pág. 
564 e a Revista citada, vol. 3. pág. 
321, assentaram que são proceden
tes as representações desde que as 
condições essenciais exigidas pe]a 
Constituição de santa Catarina na·O 
foram obedecidas e também que de
ve ser julgada procedente a repre
sentação quando descumpridas as 
exigências constitucionais para a 
criação de Municipio, entre as 
quais, a da população. 
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:1!::. precisamente o caso de autos, 
Sr. Presidente. 

Na forma do que opinou a douta 
Procuradoria Geral e pelas razões 
acima expostas ... 

Julgo procedente a presente re
presentaçiLo• para o fim de decre
tar a inconstltudonalidade da Lei 
Estadual n.O 380, de 19 de novembro 
de 1958. do Estado de Santa Catari
na, publicada no Diário da Assem
bléia Legl.slatlva do dia 29 de de
zembro, na parte em ·que se refere 
ao Município de "Arrolo Trinta" 
desmembrado· do de "Videira". 

TRIBUNAL PLENO 

RepresentaçãO> n.0 399 

Distrito Federal 

Representante: Procurador Ge
ral da República. 

Representada: Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa Catari
na. 

DECISÃO 

Como con.sta da Ata, a. decisão 
foi a seguinte: Julgaram proceden
te por unanimld!llde de votos. · 

Presidência do ExmO·. Sr. Minis
tro OL'csimbo Nonato. 

Ausente, justificadamente, o 
Exmo. Sr. Ministro Vilas !Boas. 

Tomaram parte no julgamento os 
Exm.os. Srs. Ministros Cândido LO· 
bo - Relator (substituto do EX· 
mo Sr. Ministro Rocha Lagoa) , 
Cândido· Motta, Ary Franco, Nelson 
Hungria. Luiz Gallotti, Hahnemann 
Guimarães, Ribeiro• da costa, La
faiette de Andrada e Barros Bar
reto. - Hugo Mosca, Vice-Diretor
Geral. 

' 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.o 402 

Distrito Federal - Santa Catarina 

Municlpio criado em desa· 
tenção d · Constituição Federal 
- Procedência det representa
ção 

ACÓRDÃO 

Vistos, examinados e discutidos 
êstes autos de Representação n.o 
402, do Distrito Federal (Santa Ca. 
tarinal , sendo representante o Pro
curador-Geral da República e re
presentada a Assembléia Legislati
va do :Estado de santa Catarina: 

Acordam os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, em sessoo 
plena, . julgar prc·cedente a repre
sentação, unânimemente. 

Custas na forma da lei. 
Rio. agôsto 14 de 1959. - O. No

nato, Presidente, - Barros Barreto, 
Relato·r. 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.O 402 

Distrito Federal (Santa. Catarina) 

Relator: O Sr. M!inistro Barros 
Barreto. 

Representante: Procurador-Geral 
da República. 
Representada: Assembléia Legis

lativa do Estado de Santa Catari
na. 

J!ELATÓRIO 

O Senhor Ministro B'arros Barre
to <Relatc·r) - É ·do teor seguinte 
a representação do eminente Pro
curador-Geral da República, enca
minhando a que recebeu dos cida
dãos José João Rossini e outro, sob 
a alegação de inconstitucionalida
de da Lei n.o 30, de 19 de dezembro 
de 1958, d:o Estado de Santa· Catari
na,, criando o Município de José Boi. 
teux, com áreas desmembradas do 
Munlciplo de Ibframa: 

·;. 

"O :Procuriidor-Geral da Re
pública, na':}orma da Lei nú
mero 2. 271:; de 22-7-54. sub
mete ao Egrégio Supremo Tri
bunal Federal a Representa
qão que recebeu de José João 
Rossini e outro, na qual é a.r
güida a inconstitucionalidade 
da Lei n.o 380, de 19·1~58, do 
Estado• de Santa Catarina. que 
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criou o Município de J·csé Boi
teux, com áreas de:;membradas 
do Municipio de Ibirama, Ale
gam, os representantes, qlue 
a lei impugnada feriu a auto
nomia do Município de Ibira
ma assegurada no art. 7.0 , n.o 
vn, letra "e" da Constituição 
Federal porque, na sua elabo-
ração, não foram !'a tisfel.
tos em relação ao novo Mu. 

· nlclpio de José Boiteux, os re
quisitos previstos na Consti
tuicãc. do Estado (art. 96 n.0 

I e· art. 98, parágrafo único l 
que exigem a população _mí
nima de 20.000 almas, na area 
desmembrada, e assunção de 
11esponsabilidades, pelo nôvo 
MUnicípio, por comp11omissos 
do antigo. 

Para comprova.r a deficiên
cia de população os· represen· 
tantes argumentam com o cen
so geral de 1950 a estimativa, 
feita recentemente, pelo De
partamento Estadual de E~ta
tística. Assim, em. 1958, viv1~m 
em todo o Munic1pio de Iblra
ma somente 18.843 habitantes. 
razão pela qual o se!l antigo 
Distrito, hoje Municiplo de Jo
sé Boiteaux, não podia t:r. no 
me.smo ano, a populaçao de 
20 000 pessoas. 

Á Assembléia Legislativa 
prestou inf·a·rmagões - (Of. 
211 de 17-3-59). Disse o seu 
Presidente que foi ho]nologad_a, 
no •caso, a deliberaçao da Ca
mara do Município que sofreu 
0 desmembramento; que na 
elaboração da lei im!)~gn~da 
foram observados os tram1tes 
constitucionais. Sôbre o pon~o 
principal da representa~ao 
(população mínima) ~iz_ a 1~
formação da Assembleia LeglS· 
lativa: 

"Na· tocante à população, 
a representação se estri
ba em elementos, tidos 
como provisórios, que se 
afastam da estimativa ofi· 
cial conl1ecida". 

A dúvida quanto aos Mm
promissos do nôvo Município, 
não me parece fundada ante 
.os têrmoB d·o art. 2.0 e seu pa. 
rágrafo único (omit~do na ini
cial) e art. 4.0 da própria lei 
impugnada; o texto constitu
cional estadual (art. 98. pará
grafo único) :1101 atendido .. 

Mas a insuficiência da po
pulação parece-me c·o-mprova
da e a informação da Assem
bléia é lacônica e não fornece 
elementos para a rejeição r.los 
dados constantes da inicial da 
representação. 

Nas Representações ns. 296 
e 275, ambas de Sta. Catarina, 
0 Pretória Excelso <:oncluiu que 
a ausência de população, de 
acôrdo com o mínimo exigido 
na Constituição Estadual (art. 
96 11.0 Il era suficiente para 
obstar ·à sobrevivência dos Mu
nicípios recém-criado.s de Ara. 
auari e Santo Amaro da Im 
pÔratrlz e aceitou a argüição 
de inconstitucionalidade das 
leis que os haviam instituído 
<Rev. Trim. de Jurisprudência, 
vol. 1,' pág. 564; vol. 3, pág. 
321). 

Ante ó exposto, opino pela 
procedência da presente Re
presentação; requeiro. po·rém 
Beja a mesma distribuída e 
julg-ada como de justiça. 

P. Deferimento .. 
Distrito Federal, 2 de junho 

de 1959. - Carlos Medeiros 
Silva. Proourador Geral da 
República. 

Observaram-se as formal!da 
des legais. 

E!Jtf\ feito o relatório. 

VOTO 

O 81'. Ministro Barros B·a1·reto -
(Relator) - Não padece dúvida, 
•consoante realçou o Dr. Procurador 
Geral da República, face a elen:en. 
tos que merecem to-do o apreço. 
contar 18.843 almas o Munlcípie> 
de Ibirama, em 1958. E, de conse
guinte. não seria possível compu-
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tar 20.000 habitantes para o anti· 
go distrito de José Bo·iteux, des. 
membrado daquele, a fim de com
preender a ârea do nôvo Municí 
pio. 

Daí, a insuficiência de popula
ção do Município recém-criado, do 

· que se infere a desatenção, fla
grante, à Constituição Federal (art. 
7.o número VII, letra. "e"), e art. 
96, n.o I, da Carta Politica do Es 
tado de Santa Catarina. pela im
pugnada Lei n,0 380, de 19 de de· 
zembro de 1958. 

Desta sOrte, julgo procedente a 
representação. 

'I'RIBUNAL PLENO 

Representação n.0 402 

Distrito Federal 

Representante: Procurador Geral 
da República. 

Representada: Assembléia Legis· 
lativa ·do Estado de Santa Catari
na. 

DECISÃO 

Como consta da ata, a decisão 
foi a seguinte: Julgaram proceden
te tomando-se a decisão por una. 
nimidade de votos. 

Presidência do Exmo. Sr. Minis
tro Orosimbo Nonato. 

RP.lator: O Exmo. Sr. Ministro 
Barros Barreto. 

Ausente, justlficadamente, o Ex· 
celentlssimo Senhor Ministro Nel· 
son Hungria. 
· Tomaram parte no julgamento 

os Exmos. Senhores Ministros' Hen
rique D'Avila (substituto do Exmo 
Senhor Ministro Hanhemann Gui
marães que se encontra de licen· 
ça), Vilas Bõas Cândido Motta Fi
lhe·, Ari Franco, Rocha Lagoa, Luiz 
Gallott~. Ribeiro da Costa, Lafai
ette de Andrada e Barros Barreto. 
-- Hugo Mosca, Vice-Diretor. 

TRIBUNAL PLENO 
Representação n.o 403 

Di:;trito Federal (Santa Catarina) 

Município - Em sua criação 
terá de ser observado o que es
tatuem as Constituições Fede
ral e Estadual - Represen-ta
ção procedente. 

(Lei n.o 348·1958) 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos ês
tcs autos de Representação n.0 403 
do Distrito Federal, representan· 
te o Dr. Procurado·r Geral da Re
pública e representada a Assem
bléia Legislativa do EStado de San
ta Catarina. 

Acordam os Ministros do Supre· 
mo Tribunal Federal. em sessão 
plena, por unanimidade de y.o,to.s, 
julgar procedente a representaçã·o·, 
nos têrmos das notas taquigrâficas 
precedentes. 

custas da lei. 
Distrito Federal, 13 de julho de 

1959. - Orosimbo Nonato, Presi
dente, - L. Andrada, Relator. 

'I'RmUNAL PLENO 
Representação n.o 403 

Santa Catarina 

Relator: O Sr. Ministro Lafaiet
te de Andrada. 

Representante: Procurador Geral 
da Repúbl!ca : 

Representada: Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa Catar!· 
na. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro,.Lafaiette de An
drada - Diz ô:.Procurador Geral 
da República : u> · 

' ...... 
"O Procurador Geral da Re

pública na forma da Lei n.0 

2.271. de 22-7-1954, submete ao 
exame do Egrégio· Supremo Tl'i
bunal Federal a representa
ção que recebeu de Moacir 
Borba, na qual é argüida a in
constitucional!dade da Lei n.0 

J 
' 

'· 
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348, de Santa Catarina, na par
te em que 'criou o Município 
de São João do Sul, com des
membramento territorial do 
Município de Sombrio. 

Alega o representante, que, 
a lei impugnada atentou con· 
tra a autonomia do Município 
de Sombrio assegurada no art. 
7, número VII. letra "e", da 
Constituição Federal !porque; 

na sua elaboração,, quanto à 
criação do Município de São 
João do Sul, não toram obser
vadas as regras estabelecidas, 
na constituição Estadual, art. 
22, X. art. 96, número. I, e art. 

98, parágraf·o único e na Lei 
Orgânica dos Municípios (Lei 
n.0 22, de 14-11-47, artigo 6.0 

63, IX>. 
Assim, prossegue o represen 

tante, não foi satisfeito o re. 
quisito de população mínima 
(20.000 habitantes}, da renda 
não inferior a Cr$ 300.000,00 
anuais; e a.ssunção, pelo- nõvo 
Município, de parte da divida 
do Município originário. 

A deficiência da população 
é deduzida de censos anterio. 
res, por comparação, e por es 
timativas com base em dados 
fornecidos pelo Departamento 
Estadual de Estatística. 

A escassez de rendas é com· 
provada por uma •certidão re
latival ao exerclcio de 1957, 
segundo. a qual a arrecadação 
foi de Cr$176. 815,00, no antigo 
Distrito (Passo do Sertão), 
transformado no Município de 
São João do Sul. Quanto ao 
terceiro requiSito (responsabi· 
lida de por dívidas), o represen
tante repudia o texto do art. 
2.0 da Lei n.o 348 ora impug 
nada, quando restringe o com· 
promosso, do nôv·o· Municipio, 
ao que tiver sido aplicado na 
sua área. A lei ordinária, nes· 
te particular, não teria sido 
fiel ao texto da Constituição 
Estadual (Lei n. o 348, art. 2. 0 e 

seu parágrafo único, omitido 
na ln!clal. 

A Assembléia Legislativa pres. 
tou informações (Of~ n.o 116 
de 12·2-1959). 

Disse o seu Presidente, a 
propósito da Lei n.o 348 ora em 
exame: 

"Na elaboração dessa lei a. 
Assembléia observou a.s exi
gências con.stitucionals e Ie· 
gals, cingindo-se tão sõmen· 
te na aprovação de resolução 
aprovada pela Câmara Muni
cipal do Munlciplo de S01u~ 
brio, que aprovou o desmem
bramento, para constituição de 
nôvo Município, de parte de 

seu território". 
Os requisitos da renda e da 

população mínima não foram 
satisfeitos na espécie. confor· 
me se conclui das representa
ções e dos documentos que a 
Instruem, não tendo a lnf·D·r· 
mação da Assembléia forneci· 
do elementos em contrário. 
Q'>Janto às responsab1IIdades 
do nôvo Município. a argüição 
ca~ece de fundamento. 

Em casos semelhantes e pe. 
I:os mesmos motivos (Represen
tação n.0 296, contra a criação 
do Município de Araguarl, em 
santa Catarina; idem Repre
sentação número 275, contra 
a criação do :Município de San
to Amaro da Imperatriz, Es
tado de Santa Catarina>, o Pre
tória Excelso aceitou a argül. 
ção de lnllonstitucionallda
de, CRev. Trlm. de Jurispru. 
dêncla, vol. I, pág. 564, idem, 
vol. 3, página 321). 

Ante o exposto opino pela 
procedência da presente Re
presentação; requeiro, porém 
seja a mesma distribuída e jul
gada como de Justiça. ·· 

P. Deferimento. 
Distrito Federal, 2 de ju

'- nho de 1959. - Oarzos Medei
ros Silva, Procurador Gerai 
da República". 
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A representação está acompa
nhada de vário,s documentos rela. 
tiv·cs à criação do Município, que 
o1:a se impugna, ler : 

É o relatório. 

VOTO 

Acolho a representaçã,.o. porque 
na crie.~ão do Município de São 
João do Sul, desmembrado do Muni· 
cípio de bü. :1brio, em Santa Catari
lia, não se observou o que precei
tuam as Cons·tituições Federal e 
Estadual, 

É o meu· vo·to. 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.o 403 
Distrito F.ederal 

Representante: Procurador Ge· 
ral da República. 

Repre.sentada: Assembléia Legis
lativa do Estado de Santa Catari· 
na. 

DECISÃO 

Como consta da ata, a decisão 
f·Di a seguinte: Julgaram proceden
te. à unanimidade. 

Ausentes, justifica;damente os 
Exm.os. Senhores Ministrós Cân
dido Meta Filho, Ribeiro da Cos
ta e Rocha Lagoa. 

Tomaram parte no julgamento 
os Exmos. Srs. Ministros Lafaiette 
de Andrada, Relator; Vilas Bôas, 
Ari Franco, Nelson Hungria, Luiz 
Gallott!, Hahnemann Guimarães e 
Barros Barreto. 

Presidência do Exmo. Sr. M!ni'l· 
tro Orosimbo Nona to. -Daniel Aa· 
l"áo Reis, Diretor de Serviço, 

'I'RIBUNAL PLENO 

Representação n.o 407 
Distrito Federal (Bahia) 

Representação. Sua proce· 
dêncla em se tratando de mu· 
nicípio nôvo· e não restabeleci. 
do, por inexistência do plebis. 
cito como é de lei. 

(L:i n.o l.C30·1958) 

t.c6n:lilo 

Vist JS, relatados e d!scutido,s ês
tes ~t:tos de Representaçã·o· n.0 407, 
Dist!'ito Federal, Procurador Geral 
da República versus As.semb!éiu 
Legislativa, 

Acordam os Ministros d·o Supre· 
mo Tribunal Federal. em Pleno, 
julga1· p1·ocedente a representação 
à u11animidade, incorporado a ês
te relatório e nos têrmos das no
tas taquigráficas. 

S.T.F., 8-7-59- Orosimbo Nona. 
to, Presidente - Cânc!id·o Mota Fi· 
lho, Relator. 

TRIBUNAL PLENO 

Representação n.O 407. 
Bahia - Distrito Federal 

Relator. - O Sr. Ministro Cândi· 
do Mota Filho. 

Representante: Procuradoria Ge· 
ral da República. 

Representada: Assembléia do Es
tado da Bahia. 

RELATÓRIO 

o S1·. Minist1·o Cândid.o• Mota Fi
lho - Alegam. os representantes 
que o Municip1o de Igaporã, no 
Estado da Bah!a, foi criado por lei, 
mas por decisão dêste Suprem:l 
Tribunal, tal criação não aevia 
subsistir por incol1.Stitucional. Sur
giu então a Lei n.0 1.030, de 16 de 
agôsto último que pelo seu art. 1.0 , 

restaura o Município. Alegam os 
representantes que essa lei é ln. 
const!tuciona~, porque, pela lei or
gânica dos municípios era necessá
rio, para o caso,: plebiscito e ês.se 
não houve. /,:~)! · 

A douta. Procuradoria, ao enca
minhar a representação opinou pe
la improcedência da mesma, por
que, no caso, nã,.o. era indispensá· 
vel o plebiscito .e que a inconstitu
cionalidade só deve ser decretada. 
quando se baseia em meras diver
gências de ':Opinião . 

É o relatório, 

I 
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sou pela procedência da repre. 
sentação e assim pela in~onstitu
clonal!dade da lei. 

A restauração do município niio 
se de~. apesar disso ser afirmado 
em lei. 

Criado por lei em 1953, teria ·
vida precária, durante o espaço 
de três anos. e foi desfeita p·or ês
se Supremo; além disso. foram mo
dificados seus limites. 

Não ocorreu assim o que previa 
a lei orgânica dos municípios dn. 
Bahia. 

Desde que êste Tribunal anulou 
a Cl'iação, esta é como se não exis· 
tisse; se o município não é o mes
mo, é como se fôsse outro. 

E o plebiscito não houve - nem 
outros requisitos foram atendidos. 

VOTO 

O Senhor l'ilinistro Luiz Gallotti 
- Sr. Presidente, a lei baian~. na 
verdade, dispensa certos requisi· 
tos quando se trata de restabeleci· 
menta de município. E com Isso. 
é que argumenta o Dr. Procurador 
Geral. Mas o restabelecimento pres· 
supõe a anterior existência jurídi
ca, legal, constitucional do Muni
cípio. Se foi declarada inconstltu
clonal tal criação anterior, esta fi· 
cou anulada e a anulação, como de 
regra, opera ex-tunc; é coino se 
o Município não tivesse existido. 
Logo, não se trata do restabeleCi. 
mento, a que alude a lei. A não ~e 
entender assim. fácil se tomaria 
burlar a lei. Criar-se-la o municí
pio sem observância dos requisitos 
desta. E. anulada a criação, para 
fugir à observância dos requisitos 
legais, se diria que o Município 
estava sendo restabelecido. 

Acompanho o voto do eminente 
Relator. 

DECISÃO 

Com·o· consta da ata, a decisão 
foi a seguinte: Julgaram proceden
te a reclamação unânimemente. 

Presidência dtJ Exmo. Sr. Minis
tro Orosimbo Nonato. 

Tomaram parte no julgamento 
os Exmos. Senhores Ministros Cân· 
dido Mota, Relator, Vil~ Bôas, 
Ari Franco, Nelson Hungria, Rocha 
Lagoa, Lulz Gallotti, Hahnemann 
Guimarães, Ribeiro da Costa. La.fal
ette de Andrada e Barros Barreto. 

Daniel Aarão Reis - Dlretor de 
Servi~o·. 

Embargos de Recuso 
Extraordinário n.0 30.994 

Estado do Rio de Janeiro 

Inconstitucionalidade do art. 
14 da Lei do Estado do Rio n.0 

49-A, de 6 de dezembro de 1947. 

ACÓRDÃO 

Acordam os Ministros do Supre
mo Tribunal Federal. em sessão 
plena, e po·r mal.oria, em receber 
os embargos' nos têrmos das notas 
taquigráficas juntas. 

Custas ex-Zege, 
Rio de Janeiro, 26 de janeiro ele 

1959 (data do julgamento). -
Orosimbo Nonato, Prc..sidente -
Ari Franco, Relator da acórdão. 

TRIBUNAL PLENO 

Recu1'SD' Extraordinário 
N.'l 30.994- Rio de Janeiro 

Embargos 

Relator: O Sr. Ministro Lafaiette 
de Andrada. 

Embargante: wtlson Sons & Cia, 
Ltda. 

Embargado: Estado do Rio de Ja· 
neiro, 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Lafaiette de An· 
d1·ada - Adoto o relatório seguin· 
te: 

Mediante acórdão. que se acha 
às fls. 77. o venerando Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro confir· 
mau, por seus jurldicos fundamen
tos, a sentença. da inferior instân
cia. Esta dera pela improcedência 
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da a.ção decla.ratória. movida por 
Wilson Sons & Ola. Ltda., contra o 
Estudo do ruo de Janeiro, opondo. 
se ao disposto no art. 14 da Lei Es
tadual n.o 49·A, de 6 de !dezembro de 
1947. que estabelece a cobrança do 
impôsto de transmissão, para. os 
imóveis que permanecerem po·r ma
is de 33 anos, em mãos de pessoas 
jurídicas. 

Os vencidos ofereceram embar
gos, rejeitados a fls. 99, nos têrmos 
elo seguinte are.sto., em que. assinou 
vencido o Sr. Desembargador Cum
plldo de Sant'Ana: 

"Ementa- Açã:o declaratória 
à Lei n.o 49-A, de 6 de dezembro 

de 1947, grava a permanência 
de imóveis, por tempo superior 
a 33 anos, no poder de pessoas 
juridlcas, a fim de evitar o 
prejuizo resultante da lmoblli
zaçiD da riqueza. Sua consti
tucionalidade". 

Ainda irresigna.dos. Wilson Sons 
& Cia. Ltda. apareceram, tempes
tivamente, com recurso extraordi
nário, previsto na carta de 1946, 
art. 101. III. alineas a. b e c, nos 
têrmos da petição a fls. 111, que 
passo a ler Uê) . 

Recorrentes e re"orridos trouxe
ram razões e contra-razões, respec
tivamente, a fls. 116 a. 131, discu
tindo as teses da inconstituciona
lidade da cobrança. e a retroativida
de do tributo. 

ll: êste o parecer da. lavra do. emi
nente Dr. Procurador Geral da 
Rep~bllca: 

"Inconformada com o venerando 
acórdão de fls, 99 do Calenda Tri
bunal de Justiça do Est. do. Rio de 
Janeiro, Wilson Sons & Cia. Ltda., 
manifestou o presente recurS·D ex
traordinário com o apoio no art. 
101, Inciso II, letras a. c e d, da 
Constituição, alegando infrlngêncla 
do disposto· no art. 19, inciSo III 
e no art. 141, § 3.0 , ambos da Lei 
Maior, sob o fundamento de haver 
o venerando acórdão recorrido con· 
ferido efeito retroativo à lei tribu
tária e tido como vâllda a cobrança 

do lmpooto de transmissão pelo 
simples fato de haver o imóvel fica
do no patrimônio da pessoa . jurí
dica, por mais de 33 anos, indican
do, outrossim.. determinado ven. 
acórdão dêste Egrégio Tribunal que 
seria divergente do recorrido. 

conforme muito bem esclareceu 
o recorrido·, Estado do Rio de Janei
ro, não há como pretender alegar 
a existência. de efeito retroatlvo 
que teria .sido ·conferld·o à lei, de
terminando a cobrança do impôs
to em tela, pois as leis fiscais, se 
não pa:;suem efeito retroativo, pos· 
suem efeito imediato entrando· em 
vigor e obrigando o contribuinte 
desde o momento de sua promulga
ção, face à sua natureza especial. 
que visa. obter recursos ma. te riais 
para a consecuçãooo dos fins do Es· 
tado. 

outrossim, também não tem re
levância o argumento da infrin
gência à esfera tributária. dos Es· 
tados com a ·cobrança do impôsto 
pela. demora do imóvel no· pa.trimô
nio da pessoa jurídica, pois tal dis
positivo teve como finalidade so
mente tributar um bem que nor
malmente não é objeto ode transa. 
ção, pois as pessoas jurídicas não 
vendem o.s bens Imóveis de sua pro
priedade, preferindo detê-los inde
finidamente, como evitar a costu
meira fraude ao pagamento do lm
pôsto de transmissão por parte dos 
grandes propriétârios de imóveiS 
(exatamente os que mais podem pa. 
gar) que "ostumam entregar seus 
imóv·eis para a Constltução de ca
pital em sociedades anônlmas, sob 
a forma de "apport en nature", 
limitando-se a vender as ações des· 
sa sociedade, venda essa não tri
butada, burland,Ç:-se de.starte,, a lei 
fiscal. :' .-," 

Somos, em .. ~ónseqüência:, de pa
recer que o Egrégio Tribunal tome 
reconhecimento do recurso e lhe 
negue provimento, por bem haver 
sido apreciada a espécie pelo Calen
da Tribunal recorrido. 

Distrito Federal, 25 de janeiro de 
1956. - Plín.io. de Freitas Travasses, 
Procurador. Ge~al da República. 
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~ primeira Turma, por votação 
unanime, acompanhou o voto do 
·Relator, Ministro Barros Barreto, 
oonhecendo do- recurso c lhe negan· 
do pL·ovimento (fls. 164). 

Eis o voto: (lê) 
Wilson Sons & Cia. Ltda.. ofere

ceram embargos, alegando: 
"A Constituiçã,tl' Federal, no seu 

art. 19, nr. eonfere aos Estados o 
direito de decretar impostos sôbre 
a transmissão de propriedade Imo
biliária inter-vivos, e a sua incorpo~ 
ração ao capital das sociedades, 
mas veda, no inciso I. do mesmo 
artigo 19, que ditos Estados taxa~ 
ram a propriedade territorial ur· 
bana, uma vez que os impostos que 
recaem sôbre as propriedades ur· 
banas pertencem à Munlcipalldade, 
tal como determina o art. 29 da 
lei máxima. 

.A&lm, 
Se a propriedade da embargante 

está. situada na zona urbana, fato 
que não é possível contestar, a ação 
noo poderia ter sido julgada unpro
cedente sem violação dos dispositi
vos constitucionais invocados que 
foram, assim, malferidos também 
pelo V. acórdão que manteve a im
procedência da ação·. 

Além disso, 
A Lei n.o 94~A,, ao declarar, dis

pondo sôbre o impôsto de transii:.ls
são, que lhe incide sôbre os imóveis 
de propriedade de pessoas jurídi
cas quando permaneçam no patri· 
mônio destas por período superi·or 
a 3S anos, nada mais fêz que "mal 
batizar" para fugir à perda de in
constitucionalidade, como eviden
cia o voto de fls. 102. 

De fato, 
o ato decorrente de transferir 

bem imóvel de um proprietário pa
ra outro, e sôbre o qual incide o 
respectivo impôsto de transmissão, 
não se ·confunde •com o ato de con
servar êsse mesmo bem pelo seu 
possuidor pois sôbre êsse últim·o 
recai outro impôsto, o territorial ou 
predial, o que está ocorrendo (fls, 
13). 

E, 
Repitamos, se ·o possuidor trans

fere o bem, incide no impôsto de 
transmissão inter·vivos, mas se con
serva dito bem paga por êste fato 
o impõ.sto- normal, que é o predial 
ou territorial. 

Dessarte, 
Cobrar pelo fato de conservar 

o bem imóvel em seu património, o 
!mpôsto de trammissão de que fala 
o art. 14 da Lei Estadual n.0 49-A, 
importa inconstitucionalidade, por 
faltar ao Estado competência im· 
positiva, prevista na cédula 'consti
tucional privativa (art. 19, da Cons
tituicão Federal) . 

Máis. 
O disserto do Ministro Castro Nu

nes, discoTrendo sôbre "Problemas 
da Partilha Tributária", dlr~se-ia, 
escreveu para dllucidar o caso em 
discussão, com aq,uela sua conheci· 
da acuidade e cultura: 

"0 impôsto de transmissão, supõe, 
de seu natural, um direito de pro
priedade que se transfere de uma 
para outra pessoa, e, aliás, a pró
pria denominação <J· indica na lo
cução inter-vi vos. vale dizer- uma 
que aliena. e outra que adquire". 

Ainda, 
Depois de assinalar que em Fran

ça e na Itália, tal impôsto se ,jus
tifica em face dos chamados drotts 
de mutation, que gravam os bens 
das corporações, de não morte, ad· 
verte: 

«Mas, em qualquer dêsses pai
ses como entre nós, ao tempo do 
Império, não existe diferenciação 
de competência. tributária; o Esta· 
do unitário enfeixa todos os podê
res, dos quais pode usar para taxas 
e transmissões ... " 

E, 
F!nallza, em trecho incisivo, de 

tal modo percute que dá a mais ca· 
bal resposta ao fundamento nu
clear de tôdas as decisões já profe. 
ridas nestes autos, inclusive a do 
V. acórdão embargado, seja a de 
que Jmpugnada. Lei 49-A grava a 
permanência "a fim de evitar pre· 
juízo- resultante da imobllizaçã.O 
da riqueza". 
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Então,, 
Eis a resposta fulminante do ilus. 

tre monograflsta.: · 
"Entre nós, partilhadas as fon

tes tributárias e conferida aos 
Estados a fixação da transmissão 
ln ter-vivos dos bens imóveis, não se. 
·ria po,ssível ampliá-la até ao ponto 
de atingir (t oposto, que seria ta. 
xar a não transmissão. o que, aliás, 
equivaleria a sabotar, por via de 
impôsto, a allenab111dade temporá
ria que a lei clvll admite. 

Seria especiosa a argumentação 
que pretendesse atribuir a mesma 
possibllidade aos fiscos estaduais, 
como impôsto complementar ou de 
compensão, corretivo da evasão que, 
de direito ou pràtlcamente, possa 
resultar para os fiscos prejudica
dos, na arrecadação do impõsto de 
transmissão. 

Porque o fenômeno escapa à 
previsão· da cédula privativa, que 
passaria a abranger, nã·o só a trans
missão, em contrário ao texto cons· 
titouctonal e aos ditames da lei ci· 
vil, que supõe a faculdade de não 
alienar e admite os patrlmônios 
clausulados". 

(Os grifos são. do texto e o arti. 
go está na "Revista Forense", vol. 
102 páginas 10-lll . 

Além disso, 
Admitindo. gratia argumentan

dum ta.ntum, fôsse constitucional 
o impOsto malslnado, substituindo 
o fato tributário de transmissã·o· 
pelo de não transmissão, ainda as
sim não poderia mandar, como o 
fizeram os transcritos parágrafos 
1 e 2 do discutido art. 14, da Lei 
49·A, que a cobrança atingisse per!. 
ódicos anteriores à sua vigência, 
porque, então, incorre, em nõvo ví
cio de inconstitucionalidade, pela 
vedação• constitucional da retroa. 
tivldade da lei, mui especlalmen· 
te em se tratando da lei fiscal. 

Ora, 
O v. acórdão embargado, seguln· 

do a esteira das an terlores decisões 
dêste processo, foi, outrotanto, de 
singular pobreza, com respeito ao 
assunto, limitando-se a firmar que 

as leis fiscais têm efeito Imediato, 
abrangendo as situações em curso 
de constituição". 

Dizem, ainda, os embargos: Oêl 
Concluem afirmando. 
"Dúvida não pode haver de que 

•os parágrafos 1 e 2 do art. 14 da ln· 
digitada Lei Estadual n. 49-A, são 
ele aplicação retroatlva e, assim,, in
constitucionais frente à garantia 
inscrita no parágrafo 3.0 do artigo 
141 da vigente Constituição Federal, 
e não podem prevalecer" (fls. 175). 

Os embargos foram impugnados 
(fls. 180) e o Procurador Geral opi· 
na por sua rejeição Cfls. 177)., 
~ o relatório. 

VOTO 

Os embargos repetem muitas ale· 
gaçõe,s feitas no recurso extraordi· 
nário e apreciadas pelo acórdãoiJ 
embrrgado. Não me convenci de 
que Jeva alterar o julgado, e ao 
contrário estou de acôrdo com cs 
fundamentos do voto do Mlnlstro 
Barros Barreto que em incisivas e 
claras palavras mostrou o acêrto 
da decisão Inferior. 

Acentu·ou o voto: 
"Acontece, entretanto, que o cl1· 

ploma estadual, sub·censura, Lei n.c 
49-A, de 6 de dezembro de 1947, 
dispõe, no art. 14, acêrca da cobran· 
ça do· chamado ImpOsto de perma
nência, gravando os imóveis que, 
por tempo superior a 33 anos, es· 
tejam Incorporados ao patrimônio 
de pessoas jurídicas. O que pre
tendeu com Isso, bem •ou mal, o le· 
glslador estadual, foi evitar o pre· 
juizo decorrente da. lmobillzação da 
riqueza. 

Não Importa a. n()mlnação que a 
lei deu ao tributo· ·mas, sim, o fato 
jurídico-econômico'visado, como as
sinalou, nas contra~razões, o douto 
Procurador do·s Feitos da Fazenda 
do Estado. ::,1: 

E, respeito à::i!npertlnêncla da 
alegação de h:íver dita lei 49-A. 
conferido efeitcFretroatlvo, basta 
acentuar que as. i eis fiscais, dada a 
sua natureza especial, se aplleam 
Imediatamente, abrangendo o con-



tribuinte a. .partir de sua promul
gação e atingindo as situações em 
·curso". 

E, quanto ao alegado efeito re
troatlvo da cobrança do impôsto 
mostrou o. Procurador Gerar da Re
públiea com segurança: 

"Conforme muito bem esclare
ceu o recorrido, Estado do Rio de 
Janeiro, não há como pretender 
alegar a existência de efeito retroa
tive que teria sido conferido à 
lei determinando a cobrança do 
impõsto em tela, pois as leis !iS
cais, se nãio' possuem efeito retroa
tive, possuem efeito imediato, en
trando em vigor e obrigando o con
tribuinte desde o momento de sua. 
promulgação, face ~ sua na.tureza 
especial, que visa obter recursos 
materiais, para a consecução dos 
fins do Estado. 

Outrossim, também não tem rele
vância o argumento de infringên
cia à esfera tributária dos Estados 
com a cobrança do lmpôsto de de
mora do imóvel no patr!mõnio da 
pessoa jurídica, pois tal d!spositi
V·O: teve com finalida:de não somen
te tributar um bem que normalmen
te não é objeto de transação, pois 
as pes.soas jurídicas não vendem os 
bens imóveis de sua propriedade 
preferindo detê-los indefinidamente, 
como evitar a costumeira fra11de 
ao pagamento do lmpôsto• de trans
missão por parte dos grandes pro
prietários de imóveis (exatamente 
os que mais podem pagar) que cos
tumam entregar seus Imóveis para 
a constituição de capital de socie
dades anónimas, sob forma de 
"apportem nature" limitando-se a 
vender ações dessa sociedade, ven
da essa não tributada, burlando-se. 
destarte, a lei fiscal". · 

Adoto os fundame11tos para. man
tendo O· acórdão. rejeitllr o•s em
bargos. 
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TRIBUNAL PLENO 

Recurso Extraordinário N.o 30.994 
Rio de Janeiro 

Embargos 

Vista 

O Sr. Ministro Ari Franco- Se
nhor Presidente, peço vista dos au
tos. 

TRIBUNAL PLENO 

Recurso Extraordinário 

Embargante : - Wilson sons & 
Cia. Ltda. · 

Embargado: - Estado do Rio 
de Janeiro. 

llECISJíO 

Como consta da. ata, a decisão 
foi a seguinte: Pediu vista o Sr. MI· 
nistro Ari Franco, rejeitando os 
embargos aos Senhores Ministros 
1-!enrique D'Avila, Afrânio Co.sta e 
Cândido Mota. 

Relator- O Exmo. Sr. Ministro 
Lafaiette de Andrada. 

Ausente justificadamente o Ex· 
celentissimo Senhor Ministro Vi· 
las Bõas. 

Pre.sidência do Exmo. Senhor·:M!
nistro Orosfmbo Nonato. 

Hugo Mosca - Vlce-Diretor Inte
rino. 

TRmUNAL PLENO 

Recurso Ext1·aord.inárto N .o 30. 994 
Rio de Janeiro. 

Embargos 

VOTO 

o Sr. Ministro Art Franco - Se· 
nhor Presidente, a Lei d·o Estado de 
Rio n.o 49-A, de 6 de dezembro de 
1947, dispõe, o art. 14, acêrca de 
chamado lmpôsto de transmissão 
pela permanência do imóvel por 
mais de '·33 anos. O que pretendeu 
o legislador foi evitar o prejufzo 
decorrente da parallzação de rique 
zas. 
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O eminente Relator, fazendo con
siderações no sentido da lei, des
prezou os embargos. 

o meu voto é, data vênla, rece
bendo· os embargos, pela manifesta 
lnconstltuclonalldade da lei. Acho 
.que não é possível punir alguém 
porque tenha. no seu patrlmôiiiõ, 
um imóvel por mais de 33 anos, a 
ser por isso obrigado a pagar Im
pôsto de Transmlssã:o• que já pagou, 
quando adquiriu o Imóvel. 

TRIBUNAL PLENO 

Recurso Extraordinário· N.o 3"o.994 

Rio de Janeiro 

Emargos ...... , 
·VOTO 

O 8r. Ministro Luiz GaZZotti -
Senhor Presidente, recordo-me que. 
em caso de que foi Relator o emi
nente Ministro Henrique D'Avila, 
também do Estado do Rio, êste 
Tribunal decidiu no mesmo s.entldo 
do voto que acaba de proferir o 
.eminente Ministro Ari Franc·o; a 
lei estabelece o pagamento de um 
impôsto de transmissão, quando o 
imóvel não é transmitido, mas ape
nas permanece no patrlmônio da 
emprêsa por 33 anos. Em suma: é 
impôSto de transmissâ<l• sem trans
missão. 

Também recebo os embargo.s. 

TRIBUNAL PLENO 

Recurso Extraordinário N.0 30.994 

Rio de Janeir·o 

Embargos 

Retificação do voto 

O Sr. Ministro C'll.ndido Motta Fi
lho - Sr. Presidente, retlfico o 
meu voto, recebendo os embargos. 

TRIBUNAL PLENO 

Recurso Extraordinário N.o 30.994 

Rio de Janelr~ 

Embargos 

Embargante: - Wilson Sons & 
Ola. Ltda. 

Embargado: -Estado do Rio de 
Janeiro. 

DECISÃO 

Como. ·consta da ata, a decisão 
foi a seguinte: Receberam os em
bargos pelos votos dos Srs, Minis
tros Ar! Franco, Cândido Motta, 
Luiz Gallotti, Hahnemann Guima
rães, Ribeiro da ~sta e Barros Bar
reto. 

Ausente justificadamente o Ex
celentissimo Senhor Ministro Vi
las Bôas. 

Presidência do Exmo. Sr. Minis
tro Oroslmbo Nonato. 

Tomaram parte no julgamento 
os Senhores Ministros Lafaiette de 
Andrada - Relator, Afrânio Costa, 
Henrique D'Avila (substitutos res
pectivamente, dos Exmos. Senhores 
Ministros Rocha. Lagoa e Nelson 
Hungria que se encontram em exer
cício no Tribunal Superior Eleito
ral) , Cândido Motta, Ar! Franco, 
Llliz Gallotti, Hahnemann Guima
rães, Ribeiro da Costa e Barros 
Barreto. - Hugo Mosca, Vice-Di
retor Interino. 

Recurso• Extraordinário N.o 42.593 

Paraná 

Lei 650 do Estado do Paraná. 
S11.a inconstttuctonaZtdo.de por 
incompatível oOtm a Lei nú· 
mero 9l5;,ãe 1938, ;urisprudên 
cia do s.:·T. F. · 

ACÓRDÃO 

Relatados êstes autos de Recurso 
Extraordinário n.0 42:593, do Estado 
do Paraná, acorda o Supremo Tri· 
bunal Federal;. em Segunda TUrma, 
por decisão unânime, conhecer, do 
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r~curso e lhe dar provimento, nos 
termo,s das notas taqulgrátlcas 
anexas. 

Rio, 29 de setembro de 1959 _ 
A. C. Lataiette de Andrada, Presi
dente. - A . M. Ribeiro da Costa, 
Relator .. 

Recurso Extraordinário N.o 42.593 
Paraná 

Relator: - O Sr. Ministro Ribei
ro da Costa. 

Recorrente: -Madeireira Douat 
Soc!E'dade Anónima. 

Recorrido: Estado do Paraná. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Ribeiro da Costa 
- Decidi o acórdão· recorrido (fô. 
lha.s 35·8) , verbis: 

"Acórdão n.o 29.094. 
VIstos, relatados e discutidos ês

tes autos de Recursos de Mandado 
de Segur!lnça n.0 3·57, de Palmas 
em que e recorrente o Dr Juiz di>' 
Direito da Comarca e reéorrida a 
firma "Madeireira Douat s. A." 

Acordam os Juizes do Tribunal de 
Justiça, em sessão plenária e nor 
maioria de ·votos, repelir a argüi
ção de inconstitucionalidade do § 
2.0 do art. 1.0 do DeCTeto-lel Es
tadual n.0 65(}, de 20 de junho de 
1947. 

A firma "Madeireira Douat s. A." 
sediada no Distrito Federal, impe
trou mandad-o de segurança contra 
ato ·do Chefe da Auxiliadora Fiscal 
do Estado do Paraná, no Município 
de Palmas., o qual vinha exigindo 
da impetrante e já lhe havia co
brado lmpôsto de vendas e consig. 
nações pela transferência de ma dei· 
ras de sua propriedade, do seu depó· 
.sito situado em Palmas para 0 Es
tado· de Santa Catarina. Alegou aue 
a exigência do fisco paranaerise, 
baseada no § 2.0 do art. 1,0 do Decre
to-lei n.0 650, de 20 de junho da 
1947, é inconstitucional, como já 
reconhP.ceu êste Tribunal. Expli
cou. ainda, que não se trata ele 
venda, nem li impetrante é produto· 
ra ou fabricante. de modo que a 

tributação ofende, também, o De· 
creta-lei Federal n.0 915, de 1 de de
zembro· de 1948, cujo art. 2.0 , estabe
lece que não estão sujeitas ao !m
pôsto de vendas e consignações as 
operações entre os vários estabele·· 
cimentos da mesma pessoa, bem co
mo as reaJizadas entre estas e seu:> 
agentes ou representantes. A pet~ 
!;ão foi instruída com duas gulas 
expedidas pela repartl~:ão arreca
dadora iá referida, para a remes
sa de pinho serrado, feita pela im
petrante e a ela consignada no 
Pôrto de São Francisco do Sul, E."' 
tado de Santa Catarina. 

Prestou Informações o Chefe da 
Auxiliadora Fiscal, dizendo Inicial· 
mente. não ser a autoridade coa
tora, pois está subordinado ao se
cretário da. Fazenda.. Em seguida, 
sustentou que a lmpetrante não 
fêz prova alguma de que simples
mente remete ou transfere a mer
·cadorla par-a sua. filial, de cuja 
existência., igualmente, não exi.ste 
qualquer comprovante. Reiterando 
êsses argumentos e acrescentando 
que a lmpetrante deixou de provar, 
como lhe ·cumpria e conforme exi
ge a Constituição Federal, a liqui
dez e certeza do seu alegado di
reito, opinou o Dr. Promotor Pú 
blico pela não concessão da segu. 
rança. O Dr. Juiz de Direito conce. 
deu a medida solicitada, sob o fun
damento e que a espécie retrata 
"questão já superada, através de 
divers:l.S decisões" dêste Egrégio 
Tribunal. Os Autos ·toram enca
minhados à Calenda. Segunda. Câ· 
mara Cível, com o recurso do ofí
cio, e de lá vieram a êste Plenário, 
tão sôm·ente para que se dedda a 
matéria constitucional. 

Realmente, êste Tribunal já tem 
se manifestado no sentido da in· 
constitucionalidade do questionado 
preceito, afirmada pela decisão, re
corrida. Mas o reexame da. questão 
deu ensejo a que se reconhecesse 
e julgaSse, recentemente, que o 
mencionado parágrafo do Decreto
lei n.o 650, não ofende a Constitui
ção Federal (acórdão de 13 dêstc 
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mês, no rec. de mandado de segu
rança n.o 10.57 de Londrina). O 
dispositivo está 'assim redigidO': 

Qualquer transferência ou remes
sa de mercadoria dêste para outro 
Esta·IJ,O, feita por filial, agência. 
sucursal representante, depósito 
cu sob butra denominação terá o 
caráter de venda ou consignação e 
assim a operação estará sujeita a 
pagamento do impõ.sto". 

Reconhecida. como tem sido a 
constitucionalidade do' Decreto-lei, 
Federal n.o 915, de 1 de dezembro 
de 1938 bem .como do Decreto-lei 
número 1.061, de 20 de janeiro de 
1939, que modificou aquêle, não há 
como recusar-se a validade do pre. 
ceito da lei fiscal paranaense, fren
te à Constituição. Oo·m efeito, o Su
premo Tribunal Federal e diversos 
Tribunais do Pais têm validado a 
aplicação daquelas duas leis fed~· 
rai.s normativas do poder tributa
rio do Estado, como cor1seqüência 
normativa do poder tributário dos 
Estados como .consefüência da com
petênclá. atribuída à União para 
legislar sôbre "normas gerais de 
direita• financeiro" (Const. Federal, 
art. 5.o, XV, b). Por outra parte, a 
lei máxima reserva ao.s Estados a 
competência para decretar impos 
tos sôbre vendas e .consignações 
(art. 19, IV), 1938, bem como do 
Decreto-lei número 915, em seu § 
1.0 dispõe: 

"Quando as mercadorias destina
das à venda ou consignação forem 
produzidas em um Estado, e trans
feridas para outro pelo fabricante 
ou produtor .. a fim de formar esto
que em filial, sucursal, depósito, 
agência ·ou representante do impõ,s
to será pago adiantadamente, por 
ocasião da saída, ao Estado em 
cujo território toram produZidas". 

A expressão "mercadorias desti
nadas à venda", não deve ser enten
dida necessàriamente como se a lei 
quisesse dizer que a transferência 
foi realizada em virtude de uma 
operacão dessa natureza, ou para 
uma Óperação desta natureza, certa 
c determinada. O que importa é que 

.sejam mercadorias "destinadas", à 
venda, à fim que é evidente quando 
se trata de produto remetid·o por 
uma firma comercial para sua fili
al, agência ou representante. Dai 
a permissão de ·cobrança por adian· 
tamento. 

Na impugnação ao referido pará· 
grafo do Decreto-lei n.O 650, têm-se 
argumentado com o art. 2.0 do De· 
creto-Iei n.o 915, o qual diz que não 
estão sujeitas ao impôsto as opera
cães entre •CS vários estabelecimen. 
tos da mesma pessoa,· bem como 
as realizadas entre e.sta e seus agen. 
tes ou representantes. Mas ·Os §§ 
1.0 e 2.o dêsse artigo lhe modificam 
ou restringem a amplitude, de fOr· 
ma a tomá-lo atuante sàmente 
quando a mercadora é transferida 
ou a operação se verifica dentro do 
mesmo Estado. 

Como ressaltou o eminente De. 
sembargador Emane Cartaxo. em 
brilhante voto proferido no julga
mento do mandado de segurança 
n.0 207, de Curitiba: 

"Assentada a constitucionalidade 
do Decreto-lei Federal n. 915, de 
1 de dezembro de 1938, há que se 
entender que o preceito dominante, 
no sistema de incidência do impôs 
to d·e vendas e consignações é c 
que entende favorecer o Estado em 
que a mercadoria foi produzida. 
Essa preocupaçio é de tal forma 
impo.sitiva na "mens legis'' a pon
to de autorizar a cobrança do tri
buto em favor do Estado produtor, 
ainda que não haja efetivamente 
venda, mas somente remessa ou 
transferência da mercadoria por 
parte do produtor ou fabricante 
para a sua flUa!, sucursal, depósi· 
to ou agência· ou representante, 
desde que para: outro Estado. Por 
isso mesmo à;, lei; c·omo justificativa 
da percepção do impôsto em tais 
circunstâncias, em que ainda llão 
há evidentemente uma venda ou 
consignação, outorga tal ·cobrança a 
título de adiantamento, (lU seja, 
para usar a.s 'expressões da lei csti. 
pula que ~~o. impôsto s~rá pag_o 
adiantadamente, por ocasiao da sa1-
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da, ao Estado em cujo território fo· 
ram as mercadorias produzidas". 

E acrescenta o mesmo voto, de
pois de se reportar ao § 2.0 , do art. 
2.o, do Decreto-lei n.0 915: 

"O produto sofre sempre a tri· 
butação no Estado de procedência, 
na hipótese de remessa da merca· 
daria de um Estado para . outro, 
quando quem remete a quem rec~
be é a me.sma pessoa. Com esta di
ferença: se produtor ou fabricante 
paga o impôsto a titulo _de ante~i
pação e se isenta de novo impos 
to, no estado de destino; se Inter
mediário, paga o· impôsto devido 
e não goza de isenção no outro 
Estado" (Paraná· Judiciário, 54-95) . 

De tudo se conclui que o § 
2.o do art. 1.o, do Decret().Jei Estadu· 
ai n.o 650 de 20 de junho de 1947, 
não encerra disposição inconstitu
cional. Custas na forma da lei". 

A impetrante recorre . extraordi· 
nàrlamente (fls. - a!ineas A e 
D), argumentando (fls. 40·2): 

"1. ) - cassando a segura~ça 
concedida à suplicante pelo Ju1zo 
de D-lrelto 11a comarca de Pai' 
mas decidiu o Tribunal de Justiça 
que '"não é Inconstitucional o § 2.o 
elo art. 1.o., do Decreto-lei Estad~~l 
n.o 650, de 20 de junho .de 1947 . 

De.starte assumiu essa ven. Côr
te posição' frontalmente antagôni· 
ca à remansosa e abso•luta juris
prudência que ela própria firmara 
Em aresto publicado na "Revista 
Juridica", vol, 17, págs, 365·367, no 
Recurso de Mandado de Segurança 
n.o 0.641, de Arapongas, o eminen 
te Relator Des. Jsaias Bevilacqua, 
assoalhou com propriedade que: 

"Agora, já sem conta, os acórdã.~s 
do Tribunal de Justiça do Parana, 
no sentido de declarar !nconstituci-O· 
na! o § 2.0 ., do art. 1.0 , da Lei n.0 

650, de 20 de junho de 1947, que 
considera ilegal venda ou consig
nação, a simples remessa ou trans· 
ferência de mercadoria, de um 
Estado para outro pela mesma pes
soa juridica de filial à matriz (aeór· 

dão n.o 23.434, de ·1 de junho de 
1954 In ''Paraná Judiciário", vol 
61, pág. 296; n.0 23.471, de 10 de 
junho de 1954, ln Paraná Jud., vol. 
!ll, pág. 384, acórd. n.0 22.895, de 6 
de fevereiro de 1954, in mesma 
rev. vol. 59 pág. 80 e multissi
mos outros, que não são aqui 
citados para não alongar êste acór· 
dão). Já há mesmo várias decisões 
dêste 'I'rlbunal, nesse sentido, 
confirmadas pelo Supremo Tribu
nal. ll:, pois, ·conceito pacifico a ln 
constituclonalldade do disposto no 
art. l.o, § 2.o, da referida. Lei n.o 
650, já referida" 

A emenda de semelhante acórdão 
reza o seguinte: · 

"Nega-se provimento ao recur
so ex-oficio de decisão de 1.E 
circunstância, quando esta adotou 
principias sustentados por jurispru
dência pacifica do Egrégio . Tr!bu· 
nal à e Justiça do · Estado, em 
ses.são plenária, decidindo que é ln· 
constltueional a cobrança· .de impos' 
to.s de vendas e consignações sõbre 
mercadorias simplesmente remeti. 
das ou transferidas dêste Estado 
a outro, à mesma pessooa,. por agên
cia ou filial, à matriz ou vice.ver
sa" 

2. - Como se percebe, ocorreu 
contracll!)ão jurisprudenclal; iCOm 
particular prejuizo aos interêsses 
da suplicante. . . 

Evidentemente, um dispositivo le
gal tido e havido tanto aqui, como 
na Suprema Côrte, como Inconsti
tucional, "data venia", não poderia 
aplicar-se à espécie. 

Que é, de fato.; o que sucede 
ou:mdo um julgamento ,supremc 
áverba de Inconstitucionalidade 
uma lei ? Essa lei deixou virtual· 
mente de existir <Rui "O Acre se. 
tentrional". "Razões Finais", vai. 
1, pág. 19). 

Admito o recurso, as partes o ar
razoaram. 

A Procuradoria Geral da Repúbli· 
ca pronuncia-se nestes têrmos (tis .. · 
70) -lê. 

É o relatório. 
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VOTO 

O conhecimento do recurso está 
assegurado pela indicação. a fls. 
45, de arestos dêste Egrégio Tribu· 
na! que, apreciando espécies idên. 
ticas, decidiram na conformidade 
-d() entendimento então pacifico., 
do Uustre Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, acêrca da in
.constitucionalldade do art. 1.0, § 2.o, 
do Decreto·lei n.0 650, de 20 de ju 
nho de 1947 (Recurso de Mandado 
de Segurança, n.0 2.299, do Paraná 
ac. de 9 de dezembro de 1953; Re
curso Extraordinário n.o 19.281, do 
Paraná, acórdão de 7 de agôsto de 
1956). 

E recentemente, por acórdão de 
19 de janeiro de 1959, Relator <J• emi
nente Sr. Ministro Lulz Gallotti, 
decidiu o Tribunal Pleno Recurso de 
Mandado de Segurança n.0 6.322, do 
Paraná CD. J. de 15 e junho de 
1959, pá.g, 2.235) segundo reza a 
respectiva ementa: · 

"Impôsto de vendas e consigna
ções. 

Inconstltuclonalidade da Lei do 
Estado do Paraná (n.o 650, e 1947) 
que, depois de pago o tributo pela 
venda do produtor a comerciante, 
exige dêste um nôvo impôsto de 
vendas, porq,ue remeteu as merca
dorias a estabelecimento seu em 
outro Estado. 

S. Exa. não está presente. 
A Lei Federal n.0 915, de 193&, au

toriza a oobrança do lmpôsto de 
vendas no Estado em que as mel'· 
cador1as forem produzidas, mesmo 
no -caso de serem transferidas por 
um estabelecimento a sua filial 
em outro Estado, mas isso quando a 
transferência é feita pelo prOdu
tor, o que não ocorre na espécie." 

o· voto do Relator, em •conclusão, 
observa: 

"No caso dos autos o produtor 
vendeu a mercadoria à recorrente, 
que apenas a beneficiou e a reme
teu para estabelecimento seu. em 
outr() Estado (não a vendeu, por
tanto), e o Estado do Paraná, au
feriu o impõsto pela venda feita 
pelo produtor it recorrente, A lei 

paranaense, é inconstitucional CO· 
mo o próprio Tribunal do Estado 
decidiu muitas vêzes, mudando de
pois de jurisprudência e pela in· 
constitucionalidade o Supremo 
Tribunal tem também decidido mui· 
tas vêzes, tanto nas TUrmas, co. 
mo no Tribunal Pleno", 

sem dúvida mostra-se indisfar
çável o confilt() entre o texto da 
Lei Estadual n.o 650 de 1947 art. 1.0 

§ 2.o e o disposto no art. 2.0, do De. 
creto-lei Federal n.0 815, de 1 de fe 
vereiro de 1938. 

Reza o diploma estadual: 
"Qualquer transferência ou re

messa de mercadorias dêste para 
outro Estado feita por filial, agên· 
cia sucursal, representante., depó 
sito ou sob outra denominação, ~e
rá caráter de venda ou consignaçao 
e assim a operação estará sujeita 
ao pagamento do impôsto". 

Estatui a Lei Federal n.0 91'5, 
artigo 2.0 : · 

"Não estão sujeitas ao· impôsto 
as operações entre vários esbeleci· 
mentos da mesma pessoa, bem co
mo as reallzadas entre estas e seus 
agentes ou representantes". . · 

Disciplina a lei federal a mate
ria de incidência tributária de mo
do a excluir de seu âmbito as ope
rações entre vários estabelecimen
tos da mesma pessoa ou reallzadas 
entre esta e seus agentes represen-· 
tantes. · t~J 

Assim a lei estadual collde com 
êsse diploma federal, poi~ imp~im~ 
caráter de venda ou cons1gnaçao a 
transferência ou remessa de merca
dorias do Estado do Paraná para 
outro Estado, embora realizada por 
filial, agência, dep~sito etc. 

A Lei n.o 650,: exorbita. a esfera 
tributária estadu"al,· pois se reser
va à Unlã.o;;:.Segiindo o disposto 
no art. 5.0, n.o·xv, letra k, da Cons. 
tituição Federal, a competência pa. 
ra legislar sôbre o comércio interes
tadual, Infringindo, ainda, a .re
gra do art. 19J § 5.o, o qual dispõe 
que o impôsto\ sôbre vendas será 
uniforme, seni, distinção de proce
dênci~t ou destiiío. 
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Nessa conformidade, conhecendo 
do recurso, dou-lhe provimento. 

DECISÃO 

Como c·o·nsta da Ata, a deci,são 
foi a seguinte: Conheceram do Re
curso e lhe deram provimento. De
cisão unânime. . 

Relator: - Exmo. Sr. Ministro 
Ribeiro da oosta. 

Presidente da Turma - o Exmo. 
Sr. Ministro Lafaiette de Andra
da. 

Tomaram parte no julgamento 
os Exmos. Srs. Ministros Henrique 
D'Avila (substituto do Exmo. Sr, 
Ministro Hahnemann Guimarães, 
que se acha licenciado), Vilas Eôas, 
Rocha Lagoa, Ribeiro da Costa e 
Lafaiette de Andrada, - Hugo 
Mosca, Vice- Diretor Geral. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin. 
da a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
João Villasboas, inscrito em pri
meiro lugar. (Pausa) . 

Sua Ex·celência não está presen
te, 

Tem a palavra o nobre Senador 
Victorino Freire. segundo oo-ndor 
inscrito. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
(Lê o seguinte discurso) - Senhor 
Presidente, o pobre e rec111lcado 
animal do "Diário de Notícias", 
voltou hoje furibundo contra o emi
nente Embaixador Negrão de Lima, 
cujo equilíbrio e m1oderação tôda 
Nação conhece. 

Investe o infeliz contra o Em
baixador do Brasil em Portugal, 
porque julga que o Sr. Negrão de 
Lima em vez de estar em boas re 
lações com o Govêrno português. 
recebendo homenagens. alfâ.s, .Jus
tas, deveria transformar o seu pôs
to em foco de conspiração •contra o 
Govêrno junto ao qual está acredi
tado. !!: mais um galardão que reco
lhe o homem ilustre e digno que 
é o Embaixador Negrão de Lima 
com o ataque grosseiro· e Injusto do 
difamador. Tomo a defesa do amigo 

ausente, multo embora não o atin· 
ja o ódio d:o· ca.luniador, 

A meu respeito, o animal perdeu 
a embalagem inicial e dá uns pou. 
cos relinchos do sofrimento que o 
angustia por ter eu denunciado 
suas derrotas, suas frustrações, e re
calques. Recebi da SUIPA uma in
timação para dar um pouco de re- · 
pouso ao animal, que se encontra 
com a barriga Inflamada, pelos cor
tes que lhe produziram as esporas 
e a bôca ferida pelo bridão e os so. 
frenaços que lhe dei nas rédeas pa
ra atalhar o galope injurioso. Ma
gl'O,. esquálido, com certos sintomas 
de hidrofobia, procura ainda atin
gir-me com mais uma patada. Um 
pouco ·corcunda pelo pêso do sur
rã;o que traz nas costas, que multa 
gente incauta supõe seja um saco 
de brinquedos Igual ao que o Papai 
Noel apresenta à criançada, quan
do a verdade é que o grande surrão 
que o velho decadente e pseudo 
jornalista carrega, vem cheio de 
injúrias. calúnias, ódio e difamação 
que distribui diàrlamente a-os que 
lhe enfrentam a velhacaria e me
diocridade ou .mesmo aos que ja
mais lhe fizeram bem ou mal. 

Parece-me que a ração que lhe 
mandei não deu para acalmá-lo 
ou então nela ainda não tocou, en
fastiado pela caminhada que eu o 
obriguei a dar no picadeiro, debai
xo de espora e mão firme na corta
deira. 

Fala ê!e das minhas poucas le-. 
tras como se fôsse. êle um letrado, 
quando a verdade ainda é que . o 
seu parente, o burro Canário fêz 
maior figura e demonstrou mais 
inteligência que o irmão, no palco 
do antlg·o cassino da Urca, arran
·cando aplausos da assistência o 
que revoltou e encheu de indigna:. 
ção e cólera o furioso vencido de tô
das eleições democráticas a que 
compareceu. 

Sr. Presidente. Vou ficar por aqui. 
Sem .ódios e sem frustrações assls: 
tirei ao animal doente. ferido na 
sua vaidade mórbida. Não pode 
mastigar o milho porque o brtdão 
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quebrou-lhe os dentes? Não seja 
esta a dúvida; vou mandar-lhe. ain· 
da hoje, um feixe de ·capim angola, 
que é mais macio e mais nutritivo. 
(Muito bem/ Muito bem! Palmas). 

·O SR. PRESIDENTE- Continua 
a ·horado Expediente. 

Tem a palavra o n·obre Senador 
Silvestre :Piéricles, terceiro orador 
inscrito. · · 

O SR. SILvESTRE PÉRICLES
Sr. Presidente, nobres Senadores. 
Minha demora é pouca. nesta tri· 
buna. pois não proferirei, prõprla
mentP., um discurso, e. sim, uma 
simples fala, 

:&:ste ano- de 1960 não será um 
an'C• crucial cruciforme, para o BTa. 
sil, será cruc!ante, aflitivo, tormen. 
tcllo •. 

Estou-me resguardando para os 
dias que vêm; por ora, ainda vamos 
muito bem. Estamos preparando 
as fôrças para a luta tanto no pla
no federal como estadual. Hoje, 
porém, ·recebi um telegrama de 
Alagoas, que multo me surpreendeu. 
Não podendo falar sôbre êle, por 
telefone, com o honrado Minlstro 
da Justiça, Dr. Armando Falcão, 
deixei um recado ·com o seu Chefe 
de Gabinete, pedindo-lhe transmi
tl.~se a S. Exa. o teor do despacho 
telegráfico que vem assinado por 
uma autoridade federal em Alago as, 
o Dr. Góes Ribeiro, Procurador da 
República. Denuncia S. s.n fat:J 
para dar. côbro ao qual são neces
sárias medidas urgentes. É preciso 
terminar com essas violências pri
mitivas na nossa suposta república 
democrática. 

É verdade que a atual repúbli
ca toi tundada pelo General Góes 
Monteiro e seus companheiros de 
armas. Não há dúvida. portanto, 
que tenho alguma responsab1lldade 
n·o· fato, pois sou irmão do General 
Góes Monteiro; mas essa República, 
da forma como vai, está falhando 
completamente. Em Alagoas, por 
exemplo. o Sr. Governador está 
praticando vl<lléncias, resa-me fa· 

zer tal declaração, mas é verdade, 
Eis o telegrama do Procurador da 
República: 

Senador Silvestre Péricles -
Rua Prudente de Morais, 266 
apto, 201 - Ipanema - Rio. 

"Comunico a prisão Incomu
nicável, por ordem do Gover
nador, de nosso amigo Paul-o 
Ananlas, Diretor Geral da Pre
feitura., (que é de Maceió) por 
ato ilegal e abuso de poder. 
Plaulo, além de nosso amigo, é 
tesoureiro do Comitê Estadual 
pró-Marechal Lott candidato 
contrário ao do atual Govêr: 
no do Estado, que vem exer
cendo pressão sôbre seus adver· 
sários politic·os". 

Preciso dar uma explicação quan· 
to a essa parte do telegrama. o 
®vernador do Estado diz-se pro
pugnador da candidatura do Dr. 
Adhemar de Barros, ma.s às ocultas, 
por causa. do seu Secretário de In
terior. Coronel Oest, declara que 
acompanha o Marechal Lott. É 
procedimento de um Calabar. De 
f::tto, minha terra teve um famo,so 
Calabar, mas no mesmo lugar em 
que nasceu, ali foi esquartejado. 
Uma terra que produziu Florlano 
e Dcodoro. teve a desdita de dar 
também uma erva daninha chama
da Calabar, mas iSso foi durante 
a lnvasitC) holandesa, na famosa 
Guerra Holandesa, com os Guara• 
rapes, de que tanto se orgUlha o 
brilhante colega Novaes Filho. :Ma.~ 
ali mesmo morreu - repito - e 
foi esquartejado. Atualmente es
tamos distantes de guerras estran
geiras; no entanto é sempre bom 
lembrar· o episódiO:·- -

Continua o telegiáma. 
_:..--."Procurei falar com o Gover
·.nador, que não:. me recebeu·•. 

Ora, o Pro·curador.: da República 
tem um amigo prês6. Incomunicá· 
vel, êsse amigo é ;:_Tesoureiro do 
Comitê Pró-Candidatura do Ma
rechal Lott e_ pede para falar com 
o Governador; que mandou prender 
êsse TesoureirÓ. o Governador não 
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·C recebe. Quem o declara é o Procu
rador da República e não posso pôr 
em dúvida suas palavras, 

E continua: 

."Peço as· necessárias provi
dências junto ao Ministério da 
Justiça, a quei:n também cabo
grafei, no sentido de coibir tais 
violências, de resultados impre
visíveis. Abraços, a) Góes Ri· 
beiro - Procurad·o:r da Repú· 
blica". 

De maneira, Sr. Presidente, que 
é de meu dever trazer ao conheci. 
menta do Senado e da Nação bra
sileira o que está ocorrendo em 
Alagoas. Afinal de contas, trata-se 
do tesoureiro do Comitê Estadual 
de um candidato à Presidência da 
República, tendo precisamente o 
signatário do cabograma como ~eu 
fundador e Presidente. 

Não está certo, está enado I P'ara 
que a incomunicabllidade dêsse 
funcionário, que, ·conforme o tele
grama, é o Diretor Geral da Prefei· 
tura? Que crime praticou, e t.ão 
grande, para estar incomunicável? 

Então.-o Procurador da República 
quer falar com o Governador e 
êste não o recebe ? ! 

Sr. Presidente, penso que não PO· 
dia deixar ele trazer o telegrama ao 
conhecimento do Senado e da Na· 
ção brasileira. 

Aproveito a oportunidade para 
dize1· que o Correio da Manhã. res
peitável órgão da nossa Impren~a, 
hoje quando se referiu à indicaçao 
do· nome do Coronel Janary Nunes 
para Embaixador na Turquia, de
clarou que não fui acompanhado 
em meu voto, no Tribunal de Con
tas. 

Há equivoco de· jornal, Três pro
nunciamentos houve de acôrdo com 
o meu. Negaram o registro. além de 
mim, os respeitáveis Ministros Pe· 
reira Lira, Oliveira Lima e Bittcn
court Sampaio. que é engenheiro. 

Deve, portanto, o "Correio da 
Manhã" ret!f!car a noticia. 

A votação, no Trib·.mal de con
tas foi tão dura, que o próprio 

Procurador de então, que com mui
ta honra para nós .preside esta 
sessão, no comêço· do processo era 
favorável à denegação do registro 
do contrato, mas, depois, adotou 
nôvo rumo. De fato. S. Ex.1\ ln!· 
cialmente, considerava o contrato 
lesivo aos ·interês.ses da Nação. · 
Quem duvidar do exposto poderá 
!r ao Tribunal e examinar o pro
cesso. 

A questão da designação de Ja· 
nary Nunes já terminou; entretan· 
to. trarei aqui, publicamente, to
dos os fatos, p::tra que o Brasll saiba 
o que vai a·contecer e o que estâ 
acontec~ndo. Nós niLo gostamos de 
imitar as coisas boas, mas deveria
mos imitá-la. 

Nos Estados Unidos da América, 
quando f·Oi levada ao Parlamento a 
!ndicar;ão do nome de uma em
baixadora para o nosso Pais; um 
ú11ico Senador perguntou se aque· 
la senhora não havia estado inter
nada numa casa de saúde para 
d·oentes nervoEos. Responderam que 
sim, e a indicada não aceitou mais 
o cargo. 
Aqu~. Sr. Presidente. quatorze 

vozes de Senad·ores levantaram-se 
contra o Sr. Janary Nunes, que, 
todavia .. assumirá o cargo, na San. 
ta Paz do Senhor. 

É contra ·essas coisas que me in
surjo. Ainda virei expor. no Senado 
da República, êsses fatos, pois não 
estou di:posto a agiientar mais cer. 
tos deslizes que se praticam no 
Pais. (Muito bem/ Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a 
mesa requerimento· do nobre Sena
dor Gilberto Marinho. 

É lido e deferido o seguinte 

P.Ti:QUF.lUMENTO 

N.O 13, de 1960 

Senhor Presidente: 

Nos· ·têrmos do Regimento Inter
no. venho requerer sejam solicita· 
das ao Poder Executivo, atra~és 
do :Ministério do Trabalho, Indus· 
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tr!a e Comércio, as seguintes hlfor-
mações: · 

1. ~antas das subvenções con
signadas no Orçamento da União 
para 1959 pelo Adendo "A" dêsse 
Mlni.stério., foram pagas até o pre
sente, mencionando os nomes das 
entidad~s beneficiadas? 
. 2. Nos casos negativos, especifi· 
car as razões determinantes idat 
recusa. 

Sala das ses.sões em 5 de feve. 
reiro de 1960. - Gilberto, Marinho. 

Não há.· outro orador inscrito. 
(Pausa>. 

Não havendo quem queira fazer 
uso da palavra, passo à 

ORDEM DO DIA 

Discussão únfca do Reque
rimento n.0 9, de 1960., do Sr, 
Senador Jefferson de Agu·iar, 
solicitando a transcrição nos 
Anais do Senado do discurso 
proferido. pelo $r. Presidente 

·da República, na reunião minis
terial realizada em 1.0 do mês 
em curso. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão o requerimento. 

Tem a palavra o nobre Senador 
João Vlllasbôas, .primeiro orador 
Inscrito·. (Pausa>. 

Não está presente. 
Tem a palavra ·O nobre Senador 

Milton Campos, segundo orador 
inscrito. 

O SR. MILTON CAM!POS -
( '') - Sr. Presidente, não é por 
gôsto e sim no cumprimento de 
imperioso dever que participo da 
discussão do requerimento do no. 
bre Lider da Maioria, de transcri
ção noa .Anais do Senado, da ora
ção proferida pelo Sr. Pesidente da 
República no dia 1 dêste mês. 

Poderia limitar-me a dar voto 
contrário. Ser-me-la mais ·cómodo: 
mas entendo que devo opinar pela 
transcrição, por considerar que um 
discurso do Chefe de Estado· é 

(*) - Nao foi revisto pelo orador. 

sempre documento l'elevante e de
ve ter a mais ampla repercussão. 
Votando, entretanto, a favor, cum
pro também, o dever de externar 
minhas restrições através de pala· 
vras que reflitam meu pensamento 
sôbre a obra do Govêrno e sua.col1-
cepção da missão governamental. 

O que vou dizer, será como mo
desta declaração de voto, na qual 
cumpro o dever de mandatárLo elo 
POV·~. (Lendo). 

O discurso do Sr. Presidente da 
República pôsto à margem o ex
cesso de louvor a si mesmo, em 
que mais uma vez Incide, pode im
pl·essionar favoràvelmente nos nú
meros que alinha. Nos pontos a 
que êsses números se referem, não 
desejo contestar que se tenha feito 
muita coisa no Brasil, nos últimos 
qu~.tro anos; e alguma· coisa po· 
de ser levada à conta do Govêrno, 
embora êle pretenda ser autor de 
tudo. Sejamos justos, reconhecendo 
que houve. da parte da Adminis· 
tração esforçado trabalho. 

O Sr. Jefferson de Aguiar ~ 
Muito bem! 

O SR. :MILTON CAMPOS -
Mas o Govêrnc· pecou e gravemen. 
te, por um êrr·o· fundamental àe 
concepção. Ateve-se ao sentido ma
terial do desenvolvimento na·clonal. 
esquecido de que a redenção dos 
pov·os subdesenvolvidos só pode ser 
obtida através de um complexo de 
providências e não se deve limitar 
ao domínio das realizações materi
ais. E temos esta verificação espan
tosa; da longa exposlçã·O· do Presi· 
dente da República, ao louvar de
moradamente a própria obra, não 
consta qualquer referência a cer
tas atividades-.eàsênciais de Govêr· 
no, como, por · eicemp~o. os que di
zem respeito à educação e a saúde. 

O Sr. Lobão da Silveira - Per
mite Vossa Excelência um aparte? 

O SR. MJ:LTON CAMPOS 
com o ma!or:':Prazer. 
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O Sr. Lobíio da Silveira - Tenho · 
certeza absoluta - como todos os 
brasileira~; - de que o Ministério 
da Saúde é dos mais dinâmicos 
graças à capacidade do seu titu. 
lar; que tem atendido a quase todos 
o,s Estados no . tocante à assistên· 
cia hospitalar, ma terna! e Infantil. 

O . SR. MILTON CAMPOS -
Quisera participar do otimismo de 
V. EXa. Infelizmente não posso, e 
o nobre Colega vai saber o motiv·c·. 

O Sr; Lobão da Silveira - Meu 
otim!smo é verdadeiro. 

O SR. MILTON CAMPOS .
Dizia eu, Sr. Presidente, ·dai a cri· 
tica quP. se vem fazendo ao Go
vêrno - a de que êle não se tem 
preocupado com o homem, como se 
fâsse possível haver uma obra g·O· 
vernamental séria que não tivesse 
o homem como inspiração e final!· 
dade. Sei que a propaganda - pro
cesso político odioso nos seus ex
cessos, de que o Presidente Kubi· 
tschek tem abusado - já envene
nou o espírito do povo, ao ponto de 
parecer devaneio e sonho a prea
cupação •com a educação públit:a; 
e já há o risco de parecer que se 
prega no deserto, ou se provoca a 
irrisão do auditório, quando se 
procura encarecer a importância 
<lêsses setores da Administração 
pÚblica. A verdade, porém, é que 
nii!o se concebe combate eficaz 
ao subdesenvolvimento que não 
compreenda as providências de in
cremento da educação popular e 
da saúde dos habitantes. Nem a 
respeito divergem os economistas, 
ainda ·c.s mais rigorosamente téc
nicos, que consideram, já não direi 
a educação, mas a simples alfabe
tização. como fator fundamental do 
desenvolvimento. 

O Sr. Lobão da Silveira - Perm!. 
te V. Exa. outro aparte? 

O SR. MaLTON CAMPOS 
Ouço V. Exa. com prazer. 

o Sr. Lobão da Silveira - Já que 
V. Exa. se refere à propaganda, 
acredito que, nos primeiros anos 
de govêrno, o Presidente Juscelino 
Kubitschek foi até muito modesto. 
Acontece que ultimamente se e,s. 
tava invertendo a razão das coisas, 
procurando embair o povo, e S. 
Exa. se sentiu na necessidade de, 
publicamente, demonstrar tôdas as 
realizações do seu Govêmo, para 
que a opinião pública não fôsse mal 
orientada, mal encaminhada, mal 
dirigida. 

O SR. MILTON CAMPOS -
Fico satisfeito em saber, que para 
o fim do Govêrno V. Exa. reconhe· 
ce o excesso da propaganda a que 
aludi. 

o Sr. Lobão da Silveira -Foi fel· 
ta por necessidade. 

O SR. MaLTON CAMPOS -
É pois, do ângulo do desenvolvimen· 
to - e não do ponto de vista da 
cultura - que se pode fazer a ob· 
scrval)ão, e ela condena o Govêr. 
no pelo seu descuido. Vejam-se al
guns dados, que extraio do parecer 
do eminente senador Daniel Krle· 
ger, sôbre ·O projeto do Orçamento 
para 1960 : em relação à renda na· 
clona! de imposto.~. as despesas com 
o ensino, em 1954, absotviam 8% 
do total da receita. N'os anos se
guintes, baixou para 7%, até que, 
em 1958., voltou a 8%, para, na pro· 
posta de 1960 .. passar a 9%. cresci
mento irrisório, para problema de 
tal magnitude, e que não atinge 
sequer os 10% da receita, que o 
art. 169 da constituição manda des
tinar, como mínimo, às despesas 
com o ensino. 

No que respeita à Saúde., mais 1m· 
pressionante ainda é o descaso. Sir: 
vo-me, mais uma vez, d·os trabalhos 
do Senado no exame da última 
propost~:~ orçamentâria, e não vejo, 

·'através do parecer do nobre Se· 
nâdor Faustci Cabral; as despesas 
no setor da Saúde, em 1954, repre
sentavam 4,5% do orçamento da 
União. Agora (1960), representam 
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4,8%. J!:.~ses números, de fácil alcan
ce, são Impressionantes, mas nem 
chegam a ser necessários para a~ 
mais lamentáveis conclusões, por· 

. que está à vista de todos que é 
absolutamente lnsatisfatórlo o nos
so progresso nesses setores vitais 
parn o crescimento dq País. E são 
conhecidas as estatísticas Interna
clonais, que deixam o Brasil em 
péssima ~1tuação em tais assuntos. 
Nossa percentagem de alfabetiza
ção é das 111als baixas da América 
( 48,4%), ao mesmo tempo é dos 
mais o.ltos o índice de mort:tlldade 
Infantil (171,9%); e o númer·o da 
leitos do hospital é de 3 por mil 
habitantes, colocando-nos nessa 
área., em posição desfavorável na 
confronto com as nações da Amé. 
rica. 

Não tenho nenhum prazer em 
recordar êsses dados, mas êles pre
cisam ser lembrados no moment:J 
em que o Govêrno se e:~tcede na 
proclamação de suas benemerên
cias. Para não carregar nas côres, 
deixo de me referir à desordem 
financeira. com emissões, só no 
ano passado de 37,8 bilhões de cr:.t-
zelros. · 

O Sr. Sérgio Marinho - Permlt~ 
V. Exa, um aparte? 

O SR. MILTON CAMPOS -
Com todo o prazer. 

o Sr. Sérgio Mm·inho - A desor. 
dem financeira é, univer.salmente 
tids. e havida c·Omo mãe ·de tôdas 
as desordens. Pais que vive no caos 
financeiro, naturalmente sofre o 
reflexo da situação ·caótica em to
dDs os setores e departamentos. 

O SR. MILTON CAMPOS -
Muito grato a V, Exa. pela valiosa 
contribuição. 

Ao lado da desordem financelu 
a que, por alto, me referi, também 
farei breve alusão ao fenômeno da 
alarmante e vertiginosa ascensão 
dos preços. que enche de aflição os 
lares da enorme mo.lorla dos nossos 
patrícios, Da!, talvez. a vã premes-

sa que faz c,o povo a fala preslden
cüt~, anunciando para o último 
ano do govêrno o saneamento mo. 
netó.rlo C·Omo se fôsse possível no 
exercício mais difícil do período, 
que ó o exercício final, ~;ssa restau. 
ração que não mereceu nenhum 
cuidado nos anos anteriores 

O Sr. Fernandes Távora - o Se
nhor Jusce~ino, Kubltschek quer 
deter a avalancha. jâ no fundo do 
vale. 

O SR, MILTON CAMPOS -
Diz Vossa EX!celência muito bem. 

O SR. MILTON CAMPOS -
li: tarde e é pena que seja tar· 

de. Porque essa desordem flnancel~ 
ra, com a Inflação e seu cortejo 
de males, responde - e aqui con
cordo com o nobre Senador Sérgio 
Marinho - em grande parte pela 
grave crise de moralidade pública, 
que ·das camadas dirigentes 
vem de.scend·o para o meio social, 
onde se espraia e se infiltra, tor
nando mais difícil sua superação, 

Dessa visão unilateral do desen· 
volvimento brasileir·o· resulta ainda 
um relevante aspecto n€1gativo : 
não cuidou o Govêrno do aprimo
ramento da nossa democroola nos 
dois setores essenciais de sua ver
dadeira implantação entre nós -
os setores da ordem social e da 
ordem econômlca. A Constituição 
de 1948, consagra numerosas indi· 
cações e dlretrizes que estão a 
reclamar o pulso de um lider vigo
roso e de um estadista autêntico 
para que·tse efetivem dentro dos 
quadros ~âemocrâticos, dando con
teúdo ef1real1dade .à.s n·ossas lnsti
tulções:iA refo'rma: agrârla, a parti
cipação· dos trabalhadores-nos lu
cros das cmprêsâ:i ~a fixação do hO· 
mem no campo; iCrepressão ao abu
.~o do poder ecc·nômico, a conceitu. 
aç1lo social e humana da proorleda
c~e. através de sua justa distribuição 
e do seu condicionamento ao bem· 
r.:;;tur social. -- eis aí é'iretrlzss e 
determinações éõristltuclonals que 
esperam ainda ::efet!vação e que 
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não caminharam um pa.sso sob o 
atual govêmo. 

Objetar-se-á que tudo isso depen
de de lei, recaindo a culpa, ass)ln, 
no Legislativo, que continuará sen·· 
do o bode espiatório das omissões 
do regime. Mas o Executivo tem, 
como . qualquer congressista - e 
em alguns casos com maior am
plitude- o poder da iniciativa das 
leis, e, de resto, dirige um sistema 
de fôrças que asseguraria o êxito de 
suas proposições. E ·qual foi o es· 
fôrço do Govêrno para que a gran· 
de maioria do po.vo tivesse o mini· 
mo de dignidade nas suas condições 
de vida? 

Talvez se responda que primeiro 
se deve buscar a riqueza da. Nação., 
para que o bem-estar social venha 
por acréscimo. A ordem cristã, que 
é a nossa, funda-se em principio 
oposto. Mas, como quer que seja, o 
desenvolvimento nacional não ex
clui, e antes impõe, o cuidado com 
o homem,, com a sua f·ormação e o 
seu destino. na convivência social. 
Daí a necessidade indesviável ae 
se promover a sua instrução e a 
sua higidez, para que êle possa ser, 
pelo menos, na fria linguagem eco· 
nômica, uma unidade útll de pro· 
dução cu uma eficiente mão-de· 
obra. E disso poderia resultar, pa· 
ra além do domínio econõmico, a 
verdadeira revolução que nos falta 
- a formação das elites, não ·da eli· 
te fruidora e irresponsável que, nas 
crises, domina o,s países através do 
contubémio do poder econômic·o 
com o poder politico, mas das 
elites numerosas e diversificadas 
que se formam em todo·s os meios 
sociais pela educação e pelo cuida
do com o homem, na sua forma· 
ção e na sua dignidatie. 

Ao contrário disso estamos es
tratificando elites poÍiticas e eco
nômicas, através da concentração 
no gigantismo. Mas nem cuidamos, 
em nossa retardatária concepção. 
de atribuir aos grandes organismo& 
eeonõmicos a missão pública em 
que as ordena o capitalismo mais 
evolu!do. Esquecemo-nos de que 

democracia é, por excelência Iimi
tação do poder. Quando., portanto 
o poder se comunica ao campo eco. 
r.ômico, também aí, poder, para 
não ,ser opressivo, precisa ser limi
tado organizado e institucionaliza
do. Surge, então., o grande e grave' 
programa da democratização das 
cmprêsas, que não pode ser aban. 
danado, como vem sendo, 

Sob êsses aspectos humanos a. 
oração do Presidente da Repú'b11-
ca., que vamos incorporar a.o.s nos
sos Anais, é árida e triste, dand·o a 
lmpressã.o de que seu espirita se 
perdeu no exclusivismo das osten
tosas eonstruções materiais, en
quanto seu coração não se deixou 
tocar pelos interêsses profundos e 
pelo verdadeiro destino de seus pa
tricios. (Muito bem; muito bem! 
Palmas. O orador é cumprimenta
do). 

O SR. PRESIDENT~ - Tem a 
palavra o Senador Mem de Sá, ter
ceiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SA - (*) -
Sr. Presidente, senhores Senadores, 
também vou dar meu voto favorá
vel ao requerimento do eminente 
Líder da Maioria. Julgo até neces
sário que os Anais do Congres&o re
gistrem peça dêsse calibre, a qual 
revela, desde logo, até que ponto 
um homem pode, n·o• oeumprimento 
do dever, violenta.r a própria natu
reza. 

o Sr. Jefferson de Aguiar- Não 
apOiado! 

O SR. MEM DE SA - O em!· 
nente Senador Lobão da Silveira. 
em aparte, teve oportunidade de 
insinuar o aspecto. que agora fo· 
cal!zo. 

Como se sabe, o Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira prima pela 
modéstia. A pobre violeta azul sO· 
bre o rochedo nu é capaz de inve
jar-lhe a modéstia,, a tendência 
natural que S. Exa. tem para se 

(o) - ~'fio foi re10l.vlo pelo nrndnr. 
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apagar, para não aparecer, para 
recolher-se à vida contemplativa e 
íntima. 

Nesse discurso, entretanto, S. Exa. 
violando seu temperamJ.ento, por 
natureza modesto e l'etraido, viu-se 
forçado, mais uma vez, como tão in
cessante, abundante e abu.slvamen. 
te vem fazendo, a lançar-se,. glorio
sa e efusivamente, ao auto-louvor, à 
auto-propaganda, ao auto-elogio. 
Por que? Exclusivamente por amor 
à História., pela preocupaçãoo omnis
ciente · que tem pela verdade e 
pela História. Daí as caudais de di· 
nhe!ro, que se lançam na propa. 
ganda, na Imprensa, no monopólio 
do Rádio e da Televisão, em mil 
formas de publlcidade. que já se 
toma quase delirante, pára que a 
História registre, para que a His
tória fixe, entre os maiores expo
entes do Século X:X:, ao lado de 
Krutchev, . de Adenauer, de Roose
velt e de Churchll!, a figura do 
gênio sul-americano, a figura ·mo
desta e apagada do salvador da 
América Latina,, que é Juscelino 
Kubltschek de Oliveira. 

Essa a sua preocnpa~ão única: a 
verdade histórica, o amor a que a 
História não deixe de consignar 
êsses fatos. Tanta propaganda faz 
s. Exa. de si mesmo, que revela cer· 
ta desconfiança da História; não 
está muito certo d·o julgamento 
que essa velha Mestra registra; e 
teme, talvez a volubllldade femini
na. em seus fatos. 

Eis porque afirma, no início de 
sua oração: 

"Quebrou o meu Oovêrno 
· uma espécie de placidez, direi 
mesmo de sonolência em que 
nos embalávamos". 

Eis a primeira verdade que res
saltava: o Brasil estava imer.so 
em sonolência, na pasmaceira. na 
inércia, na rotina, no subdesenvol 
vimento. Desde quando? 

Nos últimos vinte e cinco anQs· 
anteriores à posse de S. Ex.a o 
Govêrno brasileiro foi exercido 
pelo Sr. GetúliO> Var~;as e pelo~ Ma-

rechal Eurico Gaspar Dutra. Não 
é de se Incluir a passagem, tão 
râpida e efêmera do Sr. Café FI
lho. Durante vinte e cinco anos, de 
1930 a 1955, teve o Brasil dois go
vernantes: Getúlio Vargas e Eurico 
Gaspar Dutra. 

Diz o Sr. Juscelino Kubitschek 
que velo quebrar a pasmaceira. 
mais do que pasmaceira, a sonolên
cia em que nos embalávamos. É 
assim que S. Exa. por amor à ver
dade histórica, depõe sôbre seus 
antecessores: os Srs. Getúlio Var
gas e Eurico Gaspar Dutra. Fique 
registrado. 

Logo adiante assim se manifes-
ta: 

1
': •• - ·; :"·l .... '' 

"Quem negarâ que obras fult
damenta~s foram levadas a 
cabo? · '""'i 

Obras que exigiam clnqüen
ta anos de tempo de adminis
tração menos resolvida a trans
por a barreira da estagnação". 

Vejam., Srs. Senad:ore.s: o Brasil 
estava retido pela barreira da es
tagnação dos últimos vinte e cin
co anos; a estagnação de Getúlio 
Vargas e de Eurico Gaspar Dutra! 
Fel preciso o ímpeto de Juscelino 
Kubitschek para quebrar essa bar
reira. realizando, em dnco anos·, 
obras que deveriam ser executadas 
em cinqüenta. Por quem ? Pelos 
antecessores. Restabelece, assim, S. 
Exa. o sentido de sua frase de 
cinqüenta anos em cinco. Não l11á 
excesso, não há !modéstia, não hã 
presunção nessa frase. Não pre
tendeu S. Exa. dizer que realizaria, 
em ~cinco anos. o que o Brasil pre
cisaria ~de cinqüenta para fazer. 
Usou têrmos_- relativos; agora ex
pllca:·que sedam precisos cinqüenta 
anos de Govêi'no de Getúlio Var
gas e Eurico';Dutra para levar a 
efeito o ciúe ·s. Exa. executou em 
cinco. ll:sse o sentido de clnqüenta 
cm cinco. Assim S. Exa. por amor 
à verdade histórica e violando sua 
modéstia, restabelece os têrrnos re
ais da questão e. principalmellte. 
revela, com .d.or de alma, o juízo 
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que faz dos Srs. Getúlio Varga.s e 
Eurico Dutra, como governantes. 
Eram governos prostrados pelo ra. 
merrão, Inertes, Inermes que man
tinham o Brasil na estagnação. 

O Sr. Jefferson de Aguiar- Per
mite Vossa Excelência um aparte? 

O SR. MEM DE SA- Pois não. 

O Sr. Jefferson de Aguiar- Essa 
a Interpretação. que V. Exa. dâ ao 
discurso do Sr. Juscelino Ku'bits
chek. Talvez o nobre colega seja 
mais autorizado a interpretar-lhe 
os sentimentos, já que tanto lhe 
ax:altece a obra num sentido que 
nao apreciarei neste aparte ... 

O SR. MEM DE SA-Quem enal
tece a obra não sou eu, mas Sua 
Excelência. 

O Sr. Jejjel'son de Aguiar -
. . . mas ao qual darei resposta logo 
me seja dada a palavra. 

OSR.MEMDESA-É 
S. Ex.a que enaltece a si mesmo; 
É S. Exa. que proclama sua genia
lidade. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
O nobre Colega está equivocado; 
há no discurso dados estatistlcos 
positivos que demonstram o cum
Primento do dever do Presidente da 
~epública; e as realizações ai es
tao., para compl'Ová-los. 

O SR. MEM DE SA - As 
frases que dtel são do discur. 
so de S . Exa. : o Brasil vivia na 
"sonolência"; e "obras que exigi
riam clnqüenta anos de tempo de 
administração menos resolvida a 
transpor a barreira da estagnação". 
ll:sses f·oram os últimos vinte e 
cinco anos do Brasil, até que che
gou o Sr. Juscelino Kubltschek de 
Oliveira. Nã·o há lnterpretàção al· 
guma; há têrmos expressos. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Refere-se S. Exa. a certas e deter
minadas atlvldades. 

O SR. MEM DE SA -
Vou prosseguir porque a Interpre
tação é desagradável, mas é a úni
ca possivel em face das palavras e 
dos trechos exatos, transcritos do 
discurso presidencial. 

o Sr. Jefferson de Aguia1· -
Na perspectiva de Vossa Excelên
cia. 

O SR. MEM DE SA - Arquivou 
se, assim, Sr. Presidente, o Govêr 
no do Sr. Getúlio Vargas e do Ma· 
rechal Eurico Gaspar nutra. Aliás, 
é Interessante a coincidência; há 
três ou quatro dias, a Imprensa 
publicou o despacho de arquiva
mento do "Plano Salte"; hoje, real
mente, superado. 

Incorporo ao meu dLscurso o 
registro: o "Plano Salte" que o Ma· 
rechal Eurico Gaspar Dutra traça
ra, como norma de Govêmo - Pia· 
no que não incluía só eletricldade 
e transportes• esquecendo a Saúde 
e a Educação - foi arquivado. 

Fica. assim, claro que o Brasil 
vivia na pasmaceira; a Hidre
létrica do São Francisco, realizada 
pelo Ma1·ecllal Eurico' Dutra, a fro
ta de petroleiros, adquirida pelo Go
vêrno de S. Exa., a expansão da 
Petrobrás, realizada naquele Govêr
no; a estrada que liga São Paulo 
ao Rio de Janeiro; a variante fer
roviária iniciada no Rio Grande do 
Sul e abandonada depois dêle; as 
obras nos setotes da Agricultura, 
Higiene e Educação. TUdo is.so é, 
pasma,celra. o Marechal Eurico nu
tra foi arquivado como o Plano 
SALTE, tal como o sr. Getúlio var
gas. Esquece.se então, de que o Ma
rechal Eurico Dutra realizou o Pla
no SALTE dando-nos dois anos de 
equllibrlo orçamentário, o.s últimos 
anos que o Brasil teve de exerciclo 
orçamentário sem deficit. Nos ou· 
tros ano11, pretendendo o Govêrno 
incrementar o. Plano, lançou-se às 
emissões. Multo critiquei o que, na 
época. me parecia excesso de emis
são; hoje vê-se que era apenas 
modesta tentativa. de aumento de 
melo ·circulante, em face do, que 



-156-

viria posteriormente, do homem 
que quebraria as "barreiras da: es
tagnação pela avalancha do di
nheiro, do papel pintado, jorrando 
da Casa da Moeda. 

O Sr. Fernandes Távora - Permi· 
te V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SA - Com sa
tisfação. 

O Sr. Fernandes Távora - Ouço, 
com prazer, a recordação que V. 
Exa. traz ao Senado, da ação do 
Presidente Eurico Dutra, que, lncon. 
testàvelmente prestou reais servi
ços ao País, e, sobretudo, ao meu 
esquecido Nordeste. Apenas, S. Exa. 
trabalhava sUenciosamente e não 
precisava dessa fantasia que o 
Sr. Juscelino Kubitschek utiliza, 
para embair o povo. 

O Sr. Jefferson de Aguia1' -
Não apoiado. 

O Sr. Fernandes Távora - O Pre· 
sldente Dutra foi um trabalhador 
sincero; o que realizou não pode 
ser acusado desservlço; e tôda.s 
as verbas foram muito bem empre
gadas. A Companhia Hidrelétrlca 
do São Francisco foi entregue a 
homens de abs.oluta capacidade téc. 
nica e moral. Não se gastou um 
centavo que não fôsse perfeitamen
te bem aplicado; e os resultados 
serão espantosos para o progres
so de tôda a regiao·. 

O SR. MEM DE SA - Agrade· 
cido a V. Ex.&. Estou fazendo a de. 
fe.sa do Marechal Eurlc·o Dutra. 

O Sr. Fernandes Távora - Está 
V. Exa. fazendo justiça, como eu, 
ao Marechal Eurico Dutra. 

O SR. MEM DE SA - Clara 
porque S. Ex&., depois de seu go· 
vêrno, se recolheu à !natividade 
pública e política. 

Deixo a defesa do Sr. Getúlio 
Vargas para os seus brilhantes cor
religionários do Partido Trabalhls· 
ta Brasileiro, que. provàvelmente, 

na primeira oportunidade, mostra· 
rão a obra realizada pelo saudoso 
Presidente, desfazendo, portanto a 
Injustiça, a aleivosia, a insinuação 
pérfida e cavilosa que se contém 
no dis.curso presidencial, quando 
diz . que o "Brasil vi via Imerso na 
pasmaceira e nas barreiras da e.s. 
tagnação". 

O Sr . . Jefferson de Agu.iar 
Não apoiado. 

O Sr. Paulo Fender - Permite 
o nobre orador um aparte? 

O SR. Iv.tEM DE SA - Concedo 
a permissão. 

O Sr. Paulo Fender - Venho 
ouvindo, com a máxima atenção 
e ,o res:peito que me merecem os co· 
mentários das brilhantes figuras 
da Oposição nesta Casa, ao discur· 
so presidencial. Ouço, agora de v. 
Exa. que o Sr. Juscelino Kubitschek 
teria. na simples declaração que 
fizera de que vivêramos até aqui 
numa pasmaceira administrativa, 
atacando a obra de Go·vêrno dos 
Presidentes que o antecederam, isto 
é, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, 
e o Sr. Getúlio Vargas. Quero crer 
faz a Oposição brilhantismo orató· 
rio., desviando·Se da verdadeira 
tese presidencial. Não desconhece 
V. Exa. que o Presidente Juscelino 
Kubitschek pertence ao mesmo 
processo histórico de Eurico Dutra 
e de Getúlio Vargas. lil conseqüên
cia da Revolução de 30. 

O Sr. Fernandes Távora- O Se
nhor Juscelino Kubltschek canse. 
qüência da Revolução de 30 ?! Ave 
Maria! ·Eià t'em sido multo calunia
da; mas tenha "o nobre ·Colega pa. 
ciência, esi,a2_é · demasiada. 

o Sr. Jo'u.õ ~vmasb6as - É uma 
das péssimas conseqüências da Re. 
volução de 30. 

O Sr. Paulo Fender - Jil conse
qüência da Revoluçã.o de · 30 por 
pertencer ao 'mesmo processo his
tórico. O Senhór Juscelino Kub!ts· 
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chek f·ol eleito pelas mesmas fôr
ças politicas resultantes da Revo
lução de 30. 

o Sr. Ruy Carneiro -Multo bem! 
V. Exa. tem tôda a razão. 

o Sr. Paulo Fender - Então, tu
do que se fêz ... 

O SR. MEM! DE SA - Peço Ji. 
cença a V. Exn. para prosseguir no 
meu discurso. 

O Sr. Paulo Fender - Peço. per
dão a. V. Exa. Entendi o nobre Co
lega dizer que os tro.balh!stas de
veriam defender o Sr. Getúlio Var
gas. 

O SR. MEM DE SA - Em um 
ou mg!s discursos; não em apar
tes. 

O Sr. Paulo Fender - Peço-lhe 
perdão. Encerro0 meu aparte, com ::1 
nobreza da concessão de V. Exa. 
declarando que . Getúlio Vargas, 
Eurico Outra e Juscelino Kubits
chek fazem parte do mesmo pro
cesso · histórico. Assim, quando o 
Presidente Juscelino Kubltschek 
afirmou que vivíamos numa pasma. 
ce!ra. quis simplesmente dizer que 
Getúlio Vargas preparou-lhe o ter
reno, para mesmo depois do Govêr
n.o Dutra, dinamizar o Pais com 
as obras ciclópicas que resultaram 
na admlrâvel Brasllia. 

O Sr. Ruy Carneiro -Multo bem. 

O SR, MEM DE SA - O Sr. Jus
celino ·Kubltschek não disse onc 
o Senhor Getúlio Varg.a,s prepa. 
rou-lhe o terreno. Asseverou que 
o Brasil "vivia embalado em sono
lência e que seu "progresso era 
detido pela barreira da estagna. 
ção". Não sei se Isso significa pre
paração para trabalho futuro. 

o Sr. Paulo Fender - Referiu-se 
a todos os Presidentes, a tôda a 
República. 

O SR. MEM DE SA - Criticou, 
então, Rodrigues Alves, c·omo cul· 
pado de tudo. 

O Sr. Paulo Fender - Não! 

O SR. MEM DE S A 
Espero profira V. Exa. discurso 
defendendo o Sr. Getúlio Vargas, 
que reclama um orador contra .o 
Sr. Juscelino Kubitschek, 

o Sr. Paulo Fender - Fa~lo-el 
e V. Exa. durante minha oração, 
disporá do tempo que d~ejar para 
me apartear. 

O SR. MEM DE SA .,.... Não o 
apartearei. Respeito o Regimento, 
que manda sejam os apartes bre
ves ln terrupções. 

O Sr. Paulo Fenrler - Multo obri· 
gado pela lição regimental que 
V. EJca. dâ ao nõv.o Senador. 

O SR. MEM DE SA -
Tenho dado essa lição a muitos 
colegas; mas não tem sido aprovei
tada. (lUso>. · 

o Sr. Paulo Fender - Eu a apro
veitarei. 

O Sr. Jefferson de .Aguiar -
Pesso•almente, eu a aprendi: 

o Sr. Lourival Fontes - Permite 
o nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SA - Pois não. 

o Sr. Lourival Fontes - Não 
creio tenha o Presidente Juscelino 
Kubitschelt a fô'rça de Hércules, pa. 
ra destruir benemerências de gover
nos anteriores. Não creio também, 
tenha V. Exa. a tõr9a de Oposição 
para jogar abaixo todas as verda
des. As realizações e serviços do Go
vêrno do Presidente Vargas princi
palmente reforma politica, que li
vrou o Brasil das a tas falsas, e en
treg·ou-lhe a tribuna do reconheci
mento das verdadeiras apurações; 
e a refol'Illa social, que nos ·tirou 
d'iJs caminhos ·da escravatura tra. 
balhlsta para lhes reconhecer seus 
direitos estão à vista do público e 
constituem documentos históricos. 
A obra do Sr. Getúlio Vargas é evi
dente, não só do ponto de vista do 
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pensamento, do ponte. de vista so
cial, como do ponto de vista mate
rial. Sabemos que, nos últimos trin· 
ta anos, todo progresso industrial 
do Brasil foi decidido e estimulado 
por aquêle saudoso homem público. 
Assim, a "sonolência" a que V. Exa. 
se refere. .. · 

O SR. MEM DE SA - Perdão! 
Eu nã·c• ! O Presidente Juscelino 
Kubit~chek! 

O Sr. Lourtval Fontes - .. . a 
"sonolência", repito, consignada na 
frase infeliz do Presidente da Re
pública., tem meu protesto. o Go
vêrno Getúlio Vargas marcou época 
que devemos respeitar, 

O SR. MIEM DE SA - Agradeço 
o aparte de V. Exa.; não tenho 
dúvida em subscrevê-lo. Concorri 
decl.sivamente com meu Partido, 
para a posse do Sr. Getúlio Var
gas no Govêmo, em 1930. Logo de
pois de empossado, minha agre
miação foi a primeira a romper 
com S. Ex".; e assim permaneceu 
até o último dia. de sua gestão. No 
entanto., eu que assim o combati, 
durante vinte e cinco anos, seria 
incapaz de escrever, em hipótese 
alguma, o que o senhor Juscelino 
Kubitschek disse sôbre os gover
nos. anteriores ao dêle. 

o Sr. Paulo Fender - com re
ferência expressa? 

O SR. MEM DE SA - Não tem 
coragem de fazê-lo. Diz apenas que 
encontrou o Brasil em "estagna
ção'.' 

O Sr. Lo·urtval Fontes - Não se 
pode falar em indústria pesada, no 
Brasil, sem referência a Volta Re· 
donda, nem em indústria Hidrelétri
ca sem citar Paulo Afonso. São 
obras que marcam uma Administra
ção. 

O Sr. Paulo Fender - A referên
cia a que alude o nobre orador, 
data venta, só existe em sua imagi
nação e na da Oposição, 

O SR. MEM DE SA - Interpre
te V, Exa. então, estas palavras: -
"Encontrei o Brasil em .sonolência, 
retido pelas barreiras da estagna
ção". 

Quem estava em sonolência, an
tes de S. Exa .. eram Getúlio Var
gas e Eurico Gaspar Dutra. Não é 
passivei Interpretar de outra ma
neira. 

Vou adiante. Assim é que o gênio 
rompeu as "barreiras da estagna
çã•o" El.s o gênio da América! Mas, 
em que consiste o estadismo do 
Sr. Juscelino Kubltschek? Em auto
rizar obras. Obras grandiosas, não 
se discute. Autoriza; mas nada há 
mais fácil que assinar a autoriza
ção de obras e, ao mesmo tempo, 
autorizar a emissão de papel pinta
do de moeda vil, de moeda corrom
pida, de moeda sem valor, de moeda 
que rouba o pobre. Não há nada 
mais fácil que autorizar as obras 
e autorizar a emissão. 

O Sr. Ruy Carneiro - Não sO
mente autorizou como reallzou, pelo 
menos no Nordeste. 

O Sr. Paulo Fender - Moeda ga
rantida pela nossa riqueza patri
monial, 

O SR. MEM DE SA - Quer dizer 
que não temos riqueza porque nos
sa moeda não vale nada. 

'Slsse o estadista: autoriza e via
ja de avião! 

O .Sr. Ruy Carneiro - Autoriza 
e realiza, 

O SR. MEM DE SA - Movimen. 
ta-se como peixe· dentro dágua. A 
êsse · propósito,:_ .não quero ficar 
com o meu· conceito próprio. 

'r .• 

o Sr. Lobão dei Silveira - Movi
menta-se prestando grande serviço 
ao Brasil porque, focaliza e dinami
za as obras fazendo ·com que te
nham conclusão Imediata. para be
neficio do p~vo ora~.ilelro. 

O Sr. Ruy Cameiro - Multo bem! 
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O SR. MEM DE SA - Como scl 
que, de.sde Jogo., o meu ·C·onceito, o 
meu juízo sôbre êsse aspecto se
ria ·inquinado de apaixonado, pois 
nesta Casa, os. hOmens do Govêr
no não são apaixonados ... 

O· Sr. Jefferson de Aguiar -
Vossa Excelência é apaixonadíssi
mo. 

O SR. MEM DE SA - . . . são 
serenos., imparcia~s e equil!brados 
no julgamento do Presidente 
da República, incapazes· de elo
gio que não seja medido e ·dosa
do. e o apaixonado, o extremado, 
sou eu; como sei dêsse juízo corren
te. trouxe para aqui o juízo que a 
êsse propósito formula um dos mais 
eminentes Líderes do Partido so
cial Democrático, atual e de todos 
os tempos. Figura excepcional, res
peitada - tão respeitada que é 
Presidente da Comissão de Econo
mia da Câmara dos Deputados há 
não sei quantos anos porque. des
de que conquistou a cadeira, e não 
há quem de lá o mova, é considC· 
rado um expoente do seu Partido, 
diz s. Exa. o Sr. Daniel Faraco, 
através do Jornal do Brasil: 

''O pior do Brasil, diz Daniel 
Faraco é a confusão que se 
generalizou sôbre o papel do 
administrador. Hoje, em dia, 
considera-se bom governante 
aquêle que ·começa maior nú
mero de obras, não aquêle qu.e 
mantém o equllibrio adminis
trativo e a justa medida en· 
tre as receitas de que dispõe 
e as obras que inicia. 

Ninguém quer passnr por hO· 
mem de gabinete. Administra
dor é ·O que e.stá nas frentes 
de trabalho, pulando daqui 
para ali supervisionando obras 
que Iniciou. No entanto, é 
no gabinete que se governa. 
É a apJicação ao Estado do 
conceito de ·estado maior na 
dlreção dos exércitos. Os gran· 
des generais nã·o pegam no fU· 
zll para dar tiros nos soldados 

inimigos. Ficam na retaguar
da, de onde têm uma visão de 
conjunto que lhes permite tra. 
çar os planos de ação, É de lá 
que trabalham a fim de que 
não falte munição na frente 
nem se enfraqueçam as linhas 
por escassez de reforços". 

:t!:sse ·o oonto de viSta de Daniel 
Faraco. que apaixonadamente· e.spo
,sa, porque único conceito legíti. 
mo de administrar, de homem de 
Estado. de Estadista autorizado, 

O Sr. Fernandes Távora - Per
mite V. Exa. um aparte? 

O SR. M:EM DE SA - Pois não. 

O Sr. Fernandes Távora - Não 
há exemplo mais claro, maiS inilu
dível e admirável do que o do atu
al Governador de São Paulo. · 

O SR. MEM DE SA - Chegarei 
lá. 

o Sr. Fernandes Távora- É tal~ 
vez, o único que realmente gover
na, neste Pais, pois atua de acôrdo 
com as po.ssibi!idades do Estado, 
e executa empreendimentos mag
níficos, sem sair do Orçamento. 
S:sse, o Estadista, o mais é "contar 
prosa". 

o Sr. Paulo Fender - Permite 
Vossa Excelência· um contra-apar
te? · , , 

O SR. :MIEM DE SA - P.o!s não. 

o Sr. Paulo Fender - o Gover
nador de São Paulo administra um 
Estad·o feito. acabado .. , 

O SR. MEM DE SA - Acabado ? 

o Sr. Paulo Fender - . . . nada 
mais natural que se adaptar às exi
gências públicas da Receita e da 
Despesa. Não é o mesmo que diri· 
gil· o Brasil, onde há tudo por fa
zer. 

O Sr. Fernandes Távora - O Se· 
nhor Jânio Quadros recebeu o Es
tltclo de São Paulo com o exercício 
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financeiro descontrolado e após 
q11atro anos de govêrno, teve o me
recimento de deixar as finanças da
quela Unidade federativa perfeita· 
mente equilibrada, a fim de que 
seu sucessor .pud·esse traba1ha·r. 
ll:sse, é estadista. 

o Sr. Lobão da Silveira - O no
bre Senador Fernandes Távora aca
ba de fazer juizo definitivo sôbre 
o Sr. Jân!o Quadros no Govêrno 
de São Paulo. 

O Sr. Fernandes Távora - Que 
diz Vossa Excelência? 

O SR. MEM DE SA - Tranqüf. 
lize-se nobre Senador Fernandes 
Távora. O tlustre Senador Lobão 
da Silveira não compreendeu o 
aparte de vossa Excelência. 

O Sr. Lobão da Silveira - c&m
preendi. O Governador Carvalho 
Pinto recebeu o govêrno de São 
Paulo sob evidente fracasso admi
nistrativo. 

O SR. :r..mM DE SA - Absoluta. 
mente! O nobre Senador Fernan. 
des Távora não disse is.so. Ao con. 
trãrio. O nobre Senador Lobão da 
Silveira está dando demonstração, 
com certa ligeireza ... 

O Sr. Lobão da Silveira - Em 
ablloluto. Estou com a verdade. To
dos ouvimos, compreendemos e sen
timos o julgamento sôbre o govêr
no Jânio Quadros, antecessor c!o 
Sr. Carvalho Pinto. Dou, entretan
to, n1eu voto de louvor a êste últi
mo. 

O SR. MEM DE SA - ll: o que 
se pode chamar intriga suburba
na ... 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Igual à que V. Exa. está fazendo, 

O SR. MEM DE SA - ... que não 
tem a menor importância, no caso, 

o Sr. Fernancles Távora - Cito 
fatos. Negá-los é ir contra a verda
de. 

O SR. MEM DE SA - Continuo. 
Sr. PresidentE\, para autorizar 

obras, assinando e1ntssõe.s em papel 
moeda basta não ser completamen
te analfabeto; qualquer semi-anal
fabeto pode realizar essa tarefa, 
Quanto menos de.scortlno, quanto 
menos discernimento intelectual1 
quanto menos senso de responsabi
lidade, quanto menos consciência 
do cargo e das atribuições, com mai
or facllldade autorizará obras e 
emissões. Não precisa ser esta
dista. 

o Sr. Fernanltes Távora, -Sobre. 
tudo se tiver um Congresso, que 
não mede sua responsab1lldllde. 

O Sr. Paulo Fender - Congres&o 
ao qual V. Exa. pertence! 

O Sr. ·Fernandes Távora, - Posso 
falar de cabeça erguida, nesta Ca
sa. 

O SR. MEM DE SA - Estadista, 
sabemos todos é o que há pouco 
ll numa definição clara., sóbria 
e concisa do Deputa·àJo Daniel 
Faraco; estadista é o homem 
que conhece o conjunto dos proble
mas nacionais e que é capaz de 
estabelecer-lhes a hierarqul!l. e dis
cernir o valor de cada um, para 
dosar-lhes as soluçõe.~ consoante 
as possibtudades e limitações dos 
recursos materia.ls de uma Nação. 
Fora disso, o que há é fantasma-
goria .. · ' 

Estadista. - foi Rodrigues Alves, 
em cujo quadrlênlo o Erasll teve 
um período ·de·. desenvolvimento 
jamais !gualad!J .. , 

O. Sr. Fernandes Távora - Per 
feitamente! 

O SR. MEM DE SA - ... dentro 
da relatividade ::-da situação exls· 
tente, cOm completa ordem fi 
nanccira· c sariéamento do Erát•io. 
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Estadista é Adenauer, é Herst, 
são os governantes da Itália, que 
acabam de conquistar, para seu pa. 
is; o prêmio de nação de moeda 
mais estabillzada de 1959. Estadis
ta é Pinay que em um ano, conse
guiu tirar a França do caos finan. 
celro restabelecendo-lhe o concei
to de grande potência financeira. 
Estadista é, como há pouco . acen
tuou o nobre Senador Fernandes 
Távora, o Sr. Carvalho Pinto. São 
Paulo não está feito e acabado. En
gana-se o nobre Senador pelo Pa
rá. Tem o grande Estado um mundo 
de ·COisas a fazer, como em todo 
o Brasn ainda há Imensa faixa pa
ra realizações. 

o Sr. Pa.ulo Fender - Há obras 
que têm precedência. 

ção; administrar permitindo se tor
nem os Institutos de Previdência 
viveiros de negociatas, de parasitas, 
para onde são nomeados., aos jor
ros, todos os parentes ou afins dos 
pelegos sindicais dêste Pais; ,ad· 
minl.strar é nomear para o Exterior, 
para nossas embaixadas, homens 
sem as qualificações !Ddispensá
vels, como todos estamos fartos 
de saber, deixando .os diplomatas 
de carreira sem estimulo, em pos
tos subalternos ? Administrar, é 
realizar obras, emitindo moeda c 
não cuidando da coisa pública? 

O Sr. Buy Ca.rneiro - Dá licen
ça para mais um aparte? 

O SR. MEM DE SA - P.ois não. 

O Sr. Rv:y Carneiro - Sabe Vos-
O SR. MEM DE SA - Homem sa Excelência o grande aprêço que 

do Norte., desconhece S. Ex&. o li- tenho pelo seu talento e cultura; 
torai paulista, prnclpalmente o entretanto. todos, no Senado. cD
Sudoeste de Sã.o Paulo, zona pobre; nhecemos V. Exa.. como um bomem 
e o Vale do Paraiba.., que agora se alérgico ao Govêrno, perdoe-me V. 
recrg11e, depois de um período de .Exa. a conceitua.ção. 
miséria, pela exaustldã.o trazida 
pelo café. o Sr. Jefferson de Aguiar- Idtos-

CarvalliQ Pinto é estadista por- sincra.sla. 
que, antes de mais nada, realizou 0 Sr. Ruy carneiro _ Exato. 
·um plano de açã.o para. quatro 0 nobre representante do Rio 
anos, dentro dos recursos financei- Grande do Sul. no entanto, precisa 
ros de que dispõe, sem dever um de ser justo com o Presidente Jus
~e';!~T~::~ emitir, sem sacrificar celino Kublt,schek. Dar-lhe-ei depol-

0 sr. Juscelino Kubltschek. po- mento de correligionário do Sena
rém, pensa que ser estadista é fa- dor Fernandes Távora, o Sr. Pau
zer obras. Administrar 0 que e para lo Sarazate. Quando Governador 

do ceará. declarou-me em SOuza. 
que? Segundo o seu conceito., ad- na Paraíba, no dia 17 de abril de 
ministração é balbúrdia, é tumulto, 1958, durante a sêca, que 0 Govêr
é a completa paralisação da buro- no do sr. Juscelino Kubltschek fôra 
cracla, é a enxurrada de favores. 0 que mais fir.era por aquêle Esta
de escAndalos, como êsse da COFAP, do Perguntei-lhe, então, se poderia 
em: que se maJida apurar um caso repetir essa declaração, quando o 
de feijão podre e a Comissão decla- nobre Sena·dor Fernandes Távora 
ra que tudo lá está podre. atacasse 0 Presidente da República, 

Administrar a~sim, deixando_ o Afirmou-me s. Exa.: "Perfeita
Pais sem lnstruçao, sem educaçao,, .. mente, Reafirmo que o Govêmo 
como acabOu de demonstrar, com · · ·Juscelino Kubitschek foi o que mais 
números lrrefutá.vels, o Senador fêz pelo Estado do Ceará". 

Milton campo.s; administrar man
dando congelar as verbas que o Or
çamento consigna para a Agricul
tura, para a Saúde, para a Educa-

O Sr. Fernandes Távora. - Per
mita-me uma exp!lcação. Realmen. 
te. foi O' Govêrno que mais favores 
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prometeu ao Cearã; mas não se 
. sabe, até hoje, se cumpriu o pro
metido. 

O SR. MEM DE SA - Peço per
dão aos nobres colegas; meu tem. 
po é breve e tenho muita coisa a 
dizer. 

O Sr. Buy Carneiro - Fica con
signado, em seu discurso, o depoi
mento do Dr. Paulo Sarazate. 

O SR. MEM DE SA - Que em 
nada altera o espirita do meu jui
zo. expresso através da argumen
tação· que estou desenvolvendo. 

O Sr. Fernandes Távora - O 
Senhor Juscelino Kubltschek f.ol 
e serã sempre o mesmo homem que 
promete para faltar. "Promete sem 
falta, para faltar sem dúvida", se
gundo a expressão do matuto. 

o Sr. Buy carneiro - O Dr. Pall· 
lo Sazarate, afirmou o contrário, 
declarando que o atual Govêmo 
foi o que mais fêz pelo seu F.<lta.{l~·. 

O SR. MEM DE SA - Sr. Presi
dente, a ·agricultura é isso que nós 
sabemos. 

O Sr. Fernandes Távora - o 
Presidente JusceHno mtlbit~chek, 

repito, foi e serã sempre o homem 
prometedor. 

O SR. MEM DE SA - Sr. Presi
dente, parece que nunca hlüuve 
Govêmo. nesta RepúbHca, que me· 
nos estimulasse, que mais desam
parasse e, mais ainda, que mais 
perseguisse a agricultura. A lndus· 
triallzação violência trepidante, do 
automoblllsmo, é feita à custa da 
agricultura ... 

O JJr. Je1terson de Aguiar - Não 
apoiado. 

O SR. MEM DE SA - ... pela 
perseguição, pela espoliação dessa 
atlvldade~ O,s cãlculos estão feitos: 
são centenas de milhõe,s de cruzei
ros que, !lnualmllnte, se tiram, se 

roubam dos campos, para dar às 
Indústrias citadinas, para enrique
cer, de maneira escandalosa, mela 
dúzia de apadrinhados, parente,s e 
amigos. Os transportes ai estão, 
caindo aos pedaços. O transporte 
maritlmo custa ao Govêrno, cinco 
bilhões por ano, para pagar os 
rleficits das companhias· de nave. 
gação, Inclusive das organizações 
privadas. Enquanto Isso, os Senado
res do Nordeste vão ao Ministério 
ãa VIação e Obra,s Públicas pedir 
que não se tire da rota o único 
navio de passageiros que ainda 
toca em certos portos. Quem não 
tem, no Brasil, dinheiro para pa
gar avião, fica reduzido a esperar 
meses e meses, nas filas do Lólde 
e da Costeira. aguardando que um 
miserável navio o leve ao• destino. 

"0 Globo" divulgou, há dias, te
rem sido· canceladas tôdas as pas
sagens maritlmas de civis que 
aguardam desde o mês de outubro, 
possibilidade de viajar para o Nor
deste. Esta a situação da adminis
tração. 

Reforma de base, problema de 
base, problema estrutural, nenhum 
foi encarado. Jã não falo na Refor
ma Agrãrla, mote de todos os de
magogos em busca de voto: mas. 
da reforma bancãrla, que em vez 
de ser atacada, foi postergada, tu
multuando ainda mais a politica 
credlticla do Pais, onde um órgão 
como a SUMOC tem mais com
petência legislativa do que as duas 
Casas do Congresso. 

A reforma administrativa, proje
tada ·no Govêmo estagnado do Sr. 
Getúlio Vargas, estã até hoje para. 
da, sem que o Presidente dinâmico,, 
sem que essa.dinamlte transforma
da em Presidente se Interessasse 
em melhorar,:: pelo menos, o arca. 
bouço de uma administração ar
calca, obsoleta e Incapaz. 

Foram feitas obras, obras mag
níficas. 

Quem as nega? 
Quem ·nega"·. a. Importância e o 

valor de "Furnas" e "Três Marias". 
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Mas o P1·esídente nã.o se limitou 
a elas? 

Quem nega, repito, a importãncía 
e o valor . dessas obras? 

Mas que provam? Provam ape
nas que nem tudo foi roubado; 
provam apenas que da caudal, do 
O~l'lano de dinheiro que teve êste Go
verno, alguma coisa foi aplicada. 

O atual Govêrno triplicou os im
postos. Não houve um só que não 
fôsse aumentado violentamente; o 
lmpôsto de renda, as taxas alfande
g~rias., o ímpôsto do sêlo, - o 
iniquo impôsto do sêlo, transf·Or
mado em aà valarem, para onerar 
ainda mais o consumidor, e que 
cai sôbre a bôlsa do povo. Até sô
bre adubos se criou impõsto nes
te Pais. 

Os impostos foram triplicados e 
os Orçamentos inflados, o Govêr· 
ao teve ainda dezenas e dezenas de 
bí!hões de ági·os, de que não deu e 
não dá contas a ninguém. Oitenta 
e sete bilhões ·de emissões, emi
tiu em quatro anos, oltenta e sete 
bilhões de cruzeiros e apresentou 
nesse peiiodo, clejic!t de cento e 
vinte bilhões de cruzeiros. 

Sr. ?residente, seria possível que, 
somando as dezenas de bilhões re
sultantes dos ágios aos oitenta e 
sete bilhões, das emissões ao,s cen 
to e vinte bilhões de deficit e aos 
oitocentos bilhões da receita orca
mentária, não se apr.oveitasse Íll· 
guma coisa de tôda es.sa massa de 
dinheiro? 

O Sr. Sérgio Marinho - Não 
quer V. Exa. aduzir também os 
duzentos e oitenta milhões de dó
lares de swops? 

O SR. MEM DE SA - Deveria 
acrescentar dois bilhões e trezen. 
tos milhões de dólares qu!l o su
cessor do sr. Jucellno Kubltschek 
encontrará para pagar., em cinco 
anos! 

Será possível, repito, que de tõda 
essa caudal de dlnllell'O não se a pro· 
veitasse alguma coisa? Entã.o seria 
conside1·a.r êstc Govêrno por de-

mais incapaz: considerá-lo, real
mente, uma maldição para o Brasil, 
considerá-lo um terremoto, uma 
inundação. 

Um triste politico brasileiro ado
tou o lema do "rouba, mas faz" com 
o qual pretendia angariar e atrair 
votos, votos do eleitorado pouco es
clarecido. O que ai está não diz 
"rouba., mas faz" porém adota le
ma semelhante "dllapida, mas faz". 

O Sr. Fernandes Távora- Permi
te V. Exa. outro aparte? (Assenti· 
menta do orador) - Desejaria fôs
se V. Elta. ao Ceará, ao Nordeste. 
enfim, e verificasse em alguns pon
tos principais daquelas terras deso
ladas, o que afirmam haver reall
zado, empregando o numerário que 
asseveram haver apllcado, :t uma 
v·erda.deira vergonha! Roubou-se da 
maneira mais desvairada, nada se 
realizou; e o desgraçado Nordeste 
ainda responde por tôdas essas di· 
vidas. 

O SR. MEM DE SA - É a prova 
de que o slogan "dilaplda mas faz" 
está bem aplicado; e, a Maioria 
parlamentar, .entusiasma;da, delira, 
cantando as glórias do Presidente 
da República ... 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Es· 
tá V. Exa. sendo injusto. As obras 
aí estão para contestar-lhe as afir
mativas. · 

O SR. MEM DE SA - ... porque 
realizou meia dúzia de obra,s; por
que fêz alguma coisa dilapidando 
dezenas, centenas de milhões de 
cruzeiros. 

o sr. Jefferson de Aguiar - Não 
apoiado. · 

O Sr. Ruy Carneiro - Apenas no 
conceito do nobre orador. 

O SR. MEM DE SA - A forma 
ideal de govêrno é aquela a que 
deve exigir de seus governantes; 
a que a;dota lema mals séi:lo, mais 
profundo, mais dificll - o lema do 
est::~.dista, do homem de Est~~odo, 
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l.sto é "gasta bem e taz bem". Isso 
seria governar. Gastar, gastar sim: 
ma,s gastar 'de acõrdo com as ne. 
cessldades. 

O Sr. Je!ferson de Aguiar - Ai 
estão as obras que V. Exa. nã.o· quer 
ver. 

o Sr. Buy Carneiro - Furnas e 
Três Marias foram há pouco exal
tadas pelo nobre orador. 

. O SR. MEM DE SA - É a pvova 
do que estou dizendo. O Sr. Presi
dente~ num lampejo de bom sen. 
so e lucidez, que ainda lhe resta 
melo ao delirlo em que vive perdi· 
do, no narcisismo de auto-propa. 
ganda, teve esta frase, que é uma 
sentença de condenação a si pró
prio. 

"Sem prejufzo do desenvolvi
mento; sem paralisar a Nação, 
tendo sempre em vista que 
nos cumpre enfrentar um au
mento populacional imenso, 
vaJno-noa integrar na obra de 
recuperação monetária, no 
combate ao supérfiuo". 

Então, não há ordem monetá· 
ria; então, há gastos supértlu·os atu. 
almente, porque o Presidente, ago
ra, diz que vai dedicar-se à obra 
da valorização monetária. Esta não 
existe; agora é que S. Exa. vai en
cetá-la. 

Quem pode acreditar nessa fra· 
se? Quem pode acreditar nesta pro
messa? Quem, neste Pais, já esque
ceu que, em 1958, êsse mesmo Pre
sidente mandou ao Congresso um 
Plano de Estabilização Monetária 
para ser reallzado ao longo de 
1959? 

F01 a primeira coiSa séria que 
houve neste Govêrno, e rtevida à 
bravura e a •capacidade do Sr. Lu
cas Lopes,, eminente peSlledista, que 
respeito e a quem tributo as home
nagens da minha admiração nesta 
hOra ... 

O Sr. Jefferti9'!1 rle Aguiar- Nes· 
ia hora, · 

O SR. MEM DE SA- ... como em 
qualquer outra. Quando S. Ex6 
estêve aqui, tive procedimento idên· 
tlco; V. Ext'. não estava presente. 

O Sr. Jejjesron de Agutar - Es
tava na Câmara dos Deputados. 

O SR. MEM DE SA-Na ocasião, 
ouvi o Sr. Lucas Lopes, como 
o faço agora. S. Exa. quase morreu 
para poder cumprir êsse plano, de· 
samparado do Presidente . 

Em matéria financeira, não hou
ve, para o BrasU, ano mais desgra
çado que 1959, em que se aplicou 
o Plano de Estabilização; em q11e, 
pela primeira vez, o Govêmo dizia 
ter um plano a seguir; em que 
estabelecera tetas para as eml&sões, 
os descontos e redescontas, o 
crédito público e o privado etc. 

O Sr. Lfma Tef3:etrtt - Dá licen
ça para um aparte? 

O SR. MEM DE SA- Peço seja 
curto, pois o tempo de que dispo. 

. nho está por se findar. 

o Sr. Lima Tef3:eira - Apega-se 
V. Exa.. parlamentar arguto e in
teligente, a alguns po:ratos falhos 
da Administração; e tece critica 
que ao obServador desatento parece 
fundamentada. Esquece o nobre co
lega que o Preslente Juscelino Xu
bitschek, ao assumir o Govêmo, 
traçou Plano de conjunto a que de
nominou "Metas", abrangendo fio
dos os setores. Vem V. Exa. e ata
ca somente a parte falha, a da 
Agricultura. 

O SR. MEM DE SA -Proferiu 
V. Exa. discurso a respeito do as
sunto .. ~ode. fazer outro. .. ,.-. "( 

o Ú úiita':Tetxeira - Pr\lcuro 
contradltar···v. Exa.; permita o 
apartei 

O Sr. Jefferson de Aguiar - S. 
Exa. fica Irritado com a Maioria. ... 

O SR; MEM DE. S.A - O tem
po de que. disponho é curto, 
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O Sr. Jefferson de Aguiar - ... 
entretanto, o nobre Senador· Fer
nandes Távora deu aparte longo e 
não foi advertido. 

O SR. MEM DE SÁ - Os apar 
tes de V. Ex~. não são apartes, 
mas dlscur.sos; do. contrário, gosta. 
ria imensamente de ouvi-los. 

O Sr. Lima Teixeira - ll: V. Exa. 
quem me faz alongar o aparte. 
Quero apenas acentuar que os pon
tos focalizados são conseqüência de 
pequenas falhas do Govêmo ... 

O SR. MEM DE SÁ - Logo não. 
há perfeição, 

O Sr. Lima Teixeira - ... e que, 
se erros existem, estão sendo cor. 
rigidos. 

O SR. MEM DE SA - Não se 
impreBRlone. Sei perfeitamente que 
o Partido Trabalhista Brasileiro 
está cada vez mais entusiasmado 
com o Govêrno Juscelino Kublts
chek, apoiando-o ainda mal,s, prin
cipalmente nas ruas e sindicatos. 

o Sr. Lima Tmeira. - Nem hã. 
motivo para outro procedimento. 

O SR. MEM DE SA. - O Plano 
de Estabilização de 1959 represen
tou o maior desastre da história 
financeira do Brasil. Para cita r sO. 
mente um dado: o Plano estabelece 
o teto de doze bühões, como pri
meiro degrau no processo de con
tenção da inflação. 

Pois bem, em vez de doze bilhões, 
o Brasil emitiu mais de trinta e 
cinco bilhões - três vêzes mais 
do que o estabelecido, 

Agora. o Presidente declara que, 
em 1960, último ano do seu go
vêrno, começará a obra de recu
peração de defesa monetária. 

O Sr. Lima Teixeira. - E o fa
rá, 

O SR. MEM DE SA. - Quem 
pode acreditar nessa Impostura de 
quem tantas vêzes tem prometido 

e fnlha.do? No que consiste essa 
obra de recuperaçiio monetária? 
Qual o plano de Govêmo para re
alizá-Ia. 

Em 1958, êle apresentou um Pla
no; agora nos apresenta apenas 
uma palavra! Qual o Plano? o 
Plano de Economia que êle acabou 
de fazer? Deverá ser êste, que se 
cifra em cortar trinta bilhões de 
cruzeiros no Orçamento do Minis
tério da Agricultura, no do Minis
tério da Viação e Obra.s PúbHcas 
e no da Saúde. 

Notem bem os Srs. Senadores: 
foram cortados trinta e élnco bi
lhões de cruzeiros, no ano da recu
peração financeira; mas nesse mes
mo ano, no mês de janeiro. já o 
Govêrno enviou ao Congresso três 
projetas, que correm na Câmara 
dos Deputados, de números 1.411, 
1.412 e 1.440, os quais abrem cré
ditos suplementares totalizando 
vinte e trê.s bilhões de cruzetr.os, 
·Cu .seja. duas terças partes do Pla· 
nb de Economia. 

Assim, a estab!lização. a defesa 
monetária clêste ano será feita des. 
sa forma: Plano de Economia -
trinta e cinco b!lhões de cruzeiros 
para a agricultura, obras públlcas: 
educação e saúde - crédito suple
plementar de vinte e três bilhões no 
primeiro mês de exercício. 

Ainda mais; no prim,eiro mês 
dê~.~e exercício - janeiro pela pri
meira vez em multas anos, creio 
que há décadas, verificou-se o fe
nômenQ: da ausência de recolhi
mento de papel moeda. ll: tradicio
nal. é quase normal que o mês de 
janeiro é de recolhimento. enquan
to de dezembro é de grandes emis
sões. Sempre tem sido assim 
nestes últimc·s anos. Depois. o mês
de janeiro recupera parte das emis· 
sões de dezembro. O próprio Sr. 
Juscelino Kubitschek, até com o 
Sr. José Maria Alkmim, até nos pe
ríodcs mal,i; alucinados de suas 
obras, procedeu assim. Em 1957 o 
Tesouro recolheu dois bilhões 'de 
cruzeiros, no mês de janeiro· em 
1958 e em 1959. três bilhões de' cru-
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zeiros. Pois bem, agora, em dezem
bro, houve o .recorde absoluto na 
história do Brasil com a emissão 
de mais de doze bilhões de cruzei
ros, em um só mês. Em janeiro, 
segundo li ontem nos jornais. pela 
primeira vez não foi recolhido um 
cruzeiro. Ainda não tive confirm::~.
ção da noticia; mas, a ser verdadei
ra, é sinal de que o ano de 1960 será 
o mais calamitoso, porque até no 
periodo de recolhimento o Govêrn·J 
não consegue diminuir o n1eio cir
culante, mais do que hipertrofia
do, 

Quais as outras medidas para 
valorizar a. moeda, conter os gas
tos e. recuperar o valor dos meios 
de aquisição? 

Provàvelmente a outra, grande 
providência ·será a mudança para 
Brasilia, a qual. possivelmente, con
terá os gastos. No entanto. só a 
mudança para Brasilla custará bi
lhões de cruzeiros fora do Orçe
mento, IliJS créditos que serão aber
tos pela ·Câmara ·dos Donutados 
e pelo Senado. · 

O Sr. Ltma Teixeira - Custará 
bilhões para trazer bilhões. 

O SR. MEM DE SA - Trará 
bilhões, para o futuro, porque Bra
~ma é auto.financiável, no futu
r·o. 

Chegamos. neste ponto. ao tópico 
governamental em que o Presiden
te alude ao sacrificio da geração 
e ao sacrificio do pov.a. mostran
rlo ouanto é belo nos sacrificarmos 
pelo futuro. 

Sim! J!: belo nós sacrificarmos. 
O revoltante é que ll sacrifício não 
é d;:. .eocieàade; o sacrifício oue 
se impõe, do qual se faz extorsão, 
que se arranca da carne. é pedido 
ao JlOV·O, ao trabalhador .. ao assala· 
riado, ao miserável. t.sse sacrifício 
não é comprrrtllhado por todos; .~er. 
ve T>9!"a enl\'ordar. para cevar al
gumas dezenas de novos-ricos, de~
sa nova ·classe de que falou, há 
pouc·os dias. um Deputado da si
tuação - da "flor do industrialis
mo n::Lcional", dos felizardos que 

contratam obras e empreitam reall· 
zações faraônicas; dos que fazem 
negociatas no câmbio ou ·que são 
favorecl.dos pelo Govêrno. :tl:sses 
11.ão fazem sacrlflc!os; êsse,s,, Se
nhor Presidente. v!ajnm para a. Eu
ropa e para os Estados Unidos. 
Procurem V. Exas. as agências das 
Companhias de Aviação para ve
rificar se enc~ntr::~.m lugar nos 
aviões que saem amanhã para os 
Estados Unidos ou para a Euro
pa, Estão ·todos lotadas. 

Não falta gente que com-pre ca
sacos de vlzon de um tuilhã.o de 
cruzeiros; que ofereçam champa
nhot?. s e realizem festas, passeios, 
e dissipações que constituellf a me
Ih;r propaganda para o Senhor 
Luiz Carlos Prestes; e são verdadei
ros bra·dos incitando o povo à revol
ta P. ao desespêro. 

O Sr. Juscelino Kubitschek fala 
em sacr!ficlo. Tem S . Exa. razão. 
como se tem sacrificado êsse po
bre homem, em quatro anos·! Só 
tem dois palácios para m-orar; um 
em Brasília, ·:utro no Rio. 

o sr. Fernandes Távora - Em 
Brasilia. dois. 

O SR.. MEM DE SA - Tem dois 
aviões a jato, porque S. EXa. não 
viajs. de nutro modo; e como em 
Brasília há pó, S. Exa. se sacrifica 
e tnl1'la mn hel!cónt.ero para ir 
ao Palácio. da Alvorada, êvltando 
a paeira. 

Pobre sacrificado! 
Ama de tal modo o Brasil que 

exigiu aue a familla se sacrificas
se. Chamou um primo polire e co
locou-o na Companhia Siderúrgica 
N!tc!ona!. c'H:o:~n!to .. : "Sacrifica-te 
rapaz. pelo Brasil, !':Aceita êsse car
go pen·osCt.. · ... 

A outro· oué''éra;ctinhado, falou: 
- Né.o po,.feá .,fiéàr assim tzozando 
a.s delícias tia. ocio.~id~de! Vais ter 
que te sacrificar na Legião Brasi
leira c1 e ll.~s!stênr-!a. "E lá o pôs 
como Sunerintendente. 

Ainda há outro. cunhado também, 
empregou num B-anco para receber 
os depó.sltos:;que o primeiro faz em 
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nome da I,egiã.<o Brasileira de AssLs- é pouco. É o sacrifício da indUstria, 
tência. Depósitos a prazo fixo, nu· é o ,sacrifício dos empreiteiros, é o 
ma época em que o dinheiro se des- sacrifício ds bons cargos, é o sa. 
valoriza, crificlo das negociatas. 

como êle ama o sacrifício. Eis porque se pede ao povo, em 
Tanto é o furor do sacrifício que nome do futuro, sofra com ela, a 

~.té a um pobre rapaz, que preten. amargura dos dla.s correntes . 
dia casar-se com uma sua sobri- Sr. Presidente, voto pela trans
nha., Impôs o sa.crlficio de a~sumir crição do discurso do Sr. Juscelino 
um dos Cartórios mais rendosos Kubitschek, nos Anais pelos mott
desta capital, vos aqui invocados. Entendo ne. 

Essa gente pode falar em sacrlfí- cessário dêles conste esta peça, Mas, 
elo? 1 o povo, êste. bem. é o primo que leve um "postscrlptum" de 
pobre. o primo pobre é que é feliz. muita importância para o esclare- · 
Então, o primo pobre, feliz, pode cimento da História com a qual 
suportar Brasilla. e tudo mais, em o Chefe da Nação tanto se preocu
beneficio do futuro. pa. :t!:ste o "post-scrlptum": no dia 

Tudo isso faz-me lembrar epl- em que S. Exa. proferiu êsse dia
sódio que vou referir, .para amenl- curso, reunido o Ministério, em ho
zar um pouco meu discurso. Foi- ras matutinas, só um Ministro não 
me contado hã muitos anos. estava pre~ente, por ~a.sualldade, 

sabe V. Exa. Sr. Presidente, - o Ministro candidato a. Presidên~ 
v. Exa. o alcançou porque ambos ela da República. Só êle não com
somos daquele tempo - que ant!- pareceu. Por que ? Não se sabe. 
rramente os Mambembes que percor- Talvez po.rque fôsse a hora da sua 
rtam 0 interior do Brasil Incluíam, ginástica habitual; mas, bem po
necessàrlamente, no seu repertório, de ser que lá não tenha compare. 
0 célebre drama sacro, Vida, Pai- cldo por se haver lembrado do dis. 
xão e :Morte de Nosso Senhor Je- ·curso que sua excelentíssima filha 
sus Cristo, espetáculo sempre re- proferiu em Pôrto Alegre, em pra. 
servado para a Senama. Santa, ça pública. Disse a diStinta senha. 
Acontece que num dêles,, certa fel- ra, dignísslma filha do Marechal 
ta o principal ator adoeceu e teve Teixeira I.Jc.tt, aos pôrto.alegren. 
que ser subst!tuid·c· no dia. na Sex- ses : 
ta-Feira Santa, pelo compadre, cõ- "Não vos falo C1Jmo filha do can
m!co da Companhia e grande devo- didato, falo como, dona-de casa, 
to de Baco, que sofre, como vós, e que não tem 

1!:ste aceitou a Incumbência e. an· a. sua voz atendida por êsse Govêr
tes da representação, já. com a no Insensível. Falo como uma se. 
lingua um pouco arrastada, exigiu nhora dona-de-casa, que vê os pre
do companheiro, que fazia 0 papel "OS subirem, vertiginosamente, sem 
de centurião, lhe apresentasse a " 
esponja de fel. no lance dramá.tl- que nenhuma providência. seja to-
co e supremo, embebida em cacha· mada". 

"Notai, porém, patrlclos, que o 
çaAsslm foi feito. O atar. na ho- meu pai. Marechal Lott, nada tem 
ra oportuna, recebeu a esponja; e, a ver com isso, êle nunca. foi Mi· 
entre o desvairado sacrifício e a. nlstro da Fazenda, nem Presidente 
repugnância sorveu o parati, ali do Banco do Brasil." 
embebido. Mias, como achou pouco,, Fique. portanto, registrado o 
com a língua arrasta: da e perse· post.scriptum,· ~· discurso ·foi ouvi
guindo os prenomes, virou-se para . do por todo Ministério, menos pe
o centurião e disse: "Me dá mais lo .Ministro que pretende ser Prest-
fe~ss'a i:~~~ 'sr. Presidente, quer dente da República. <Muito bem; 
mais sacrlfic!o porque o que tem muito bem, Palmas>. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Paulo 
Fender, quarto orador Inscrito. 

O SR. 'PAULO FENDER -
(*) - sr. Presidente, ocupo a tri
buna depois de ouvir o meu emi
nente e velho amigo Senador Mll.
ton Campos e após a palavra vee
mente e divertida do nobre Cole
ga Senador Mem de Sã. 

Fui envolvido pelo nobre repre
sentante do: Rio Grande doo Sul 
no estilo oratório quand·o se refe
riu aos homens do Govêrno. Quero 
clizer que sou livre. não s·on homem 
do Govêrno; integro, sim, como 
membro do Partido Trabalhista 
Brasileiro, por reconheclinento da 
organização partldãrla da llierar
quia, da autoridade part~rJârla, a 
.Maioria desta Casa; mas minha 
participação no debate se prende 
ao fato de ser ·do Norte. Acredito 
que o nobre senador Lobão ela Sil· 
veira. que também acaloradamente 
se fêz ouvir, falou Igualmente co· 
mo hocmem do Norte. 

Não nos lludam·os - é a presen
ça. do Norte que está lnc<lmodando 
o Sul. 

Ouço, sempre com prazer. a pa. 
lavra do nobre Senador Mem de 
Sã; mas S. Exa. é homem do Sul: e 
no caso de Brasilia, 1JOlo de atra
ção do Norte, é evidente, o Sul sen
te-se um pouco incomodado, em 
que pese ao grande Estado do Sul, 
o meu respeito. tantos são os bra
sileiros Ilustres que tem dado, para 
não falar daquele que, no meu 
fraco entender, foi o malar dos 
nossos vultos histórlc·os - o Pre
sidente Getúlio Vargas .. , · 

O Sr. Ruy Cameiro- Muito bem! 

O SR. PAULO F.E•NDER -
Em que pese a essa brava gente, 
minha admiração, cujas origens 
açoreann.s tanto se confudem com 
a minha origem amazônlca, asse
ver.o a esta Casa: toda vez que a 
estrada Belém-Brasilla. un1a das 

( •) - -:-;no foi rrvlslo pelo orlldllr. 

obras da. Nova Capital com suas 
comunicações estiverem em jôgo, 
assomarei como paraense à tribu
na para corresponder, com digni
dade, à confiança dos que me ele. 
geram em defesa da tese de que o 
Norte precisa deixar cie ser um mi· 
to na existência da Federação, para 
se integrar na harmonia do regime. 
na grandeza unitária e Indissolú
vel do Brasil. 

o sr. Milton Campos, cuja pala
vra serena erudita, tanto admiro 
cuja personalidade não pode ser 
inquinada de suspei~ão. fala sem
pre com elevação, quanao partici
pa de debate sôbre qualquel' assun
tQ da mstória Politica do Pais. Aflr. 
mo-o porque conheço Milton Cam
pos desde quando médico na sau
dosa Minas Gerais, onde oito anos 
clinlquel. Democrata sincero. in· 
surgindo-me contra o Estado. Nôvo, 
levantei a bandeira da candidatura 
de Milton Campos ao Govêmo de 
Minas, pelo heróico e glorioso Par
tido de Arthur Bernandes, o Par
tido Republicano. presidente ·que 
era de uma das seções. 

O Sr. Milton Campos - Permi
ta o nobre colega que agradeça as 
bondosas referências. 

O SR. PAULO F.ENDER -
Eu é que agradeço suas palavras. 
Faço-lhe apenas justiça, dando de
.polmento pessoal de quem era V. 
Exa. antes de ser quem é. 

O discurso de V. Exa. nobre Se
nador Milton Campos, assinalou o 
descuido do Govêmo com o pro
blema da educação. Disse V. Exa.: 
preocupar-se o Govêrno com a or
ganização da rióvá'·'Capltal, coom a 
sua construção~:~·eh' descura o pro
blema fund'anient'al da nacionalida
de - que é o d~"'éaucação. 

Permita o nàbré senador Milton 
campos que ofer~Ça minha discor
clâncla à sua lrilpressão. 

" 
O Sr. Milton Campos - Permita. 

V. Exa .. , não· me referi à NOVACAP 
e sim às obras em geral. 

I 
·~ 

,. 
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O SR. PAULO FENDER 
V. Exa. fêz referência às obras em 
geral, mas o nobre Senador Miem 
de Sá, como que complementan
do o discurso de V. Exa., fêz de 
Brasilia o "lelt motlv" de tôda a 
nossa discussão. 

Discordo de V. Exa., a contra
gôsto, porque sei o que está fa
zendo o Govêmo Federal na minha 
terra, em matéria de educação. A 
Valorização Econôrilica da Ama
zônia tem merecido todo o desvê
Io de S. Exa., pelas obras louvá
veis e grandiosas que está ali reali
zando. Meu colega e grande sanl. 
tarista Waldir Bouh1d, tem aplica
do grandes somas dos recursos de 
que dispõe na instalação, na Ama
zônia de escolas de todos os tipos. 

ção. Hoje, chegou a uossa vez, Se
nhores Senadores; chegou a vez 
do Sul sacrificar-se pelo Norte. 

Tudo a que assistimos, no Rio 
de Janeiro, em matéria de carestia, 
está perfeitamente justificado. 
O que não há negar é que a estra
da Belém·Brasüla recentemente 
aberta, está dando motivo a que 
pequenas aldeias, algumas cidades 
mesmo já estejam sendo allimplan. 
tadas; um pequeno comércio• já es
tá Indo àquelas pequenas popula
cões. O Brasil está crescendo. A 
érise ali é grande, mas é crise que 
permite se viva. A Belém-Brasllla 
é realmente a integração econôml
ca do Brasil no futuro. ' 

É preciso, Sr. Presidente, Senho
res Senadores, se compreenda o Es
tado Democrático Moderno, segundo 
o conceito do economista e autor 
francês Donnedleu de Vabre que 
diz: 

Quem quer que tenha conheci
do meu Estado, a Amazônia, antes 
da SPEVIA, verificará, hoje, visi
tando aquela região. que as esco
la.s primárias, as escolas de ensino 
médio, as escolas de ensino profis· "A saúde de um Estado reco-
sional e haja vista a grande Esco- nhece-se pela aptidão em con-
la de Agronomia que acaba de ser verter em melo da domina. 
construida no meu EstadO, não cão os movimentos de opinião, 
cairam do céu. São realizações do ás aspirações populares, como 
Govêl'll() do Presidente Juscelino subordinar êsses meios a ês-
Kubitschek de Oliveira. ses movimentos e a essas as-

Dizia eu, sr. Presidente, Senho· pirações". 
res Senadores. que o Pará, a Ama-
zônia, é que está~ sendo trazidos Não hã a negar que o Govêmo 
para o Sul atraves das novas es. do Presidente Juscelino Kubits
tradas que' estão rompendo no chek atendeu justamente a-os re-
"hinterland". clamas das populações do Norte 

v. Exa. Sr. Governador Milton para Integração daquela imensa 
campos - permita V. Exa. que região do nosso território nacional, 
ainda o •chame assim - é daqueles Estou sendo Informado pelo De
brasüelros que jamais desamaram putado Draüidt Ernany, a meu lado 
o resto do Brasil pelo seu Estado; que a caravana que vem de Brasi
e sabe que não há nas minhas pa- lia está passando às portas do Se
lavras, simples regionalismo cu nado. É 0 que digo, sr. Presidente: 
mesmo, veemência. que o Ilustre é a presença do Norte no Sul que 
senadClr Mem de Sã. na sua pala- se está fazendo. 
vra não sei se "v·O·ltalrlana" ou Não estou na tribuna para defen
"mollerlana", chamaria de subur- der o Presidente . da República. o 
bana. Não acredito que o Norte teU. 
seja subúrbio da grande capital que Líder da Maioria, com sua ln 
é 0 sul; creio, ,sim, que o Norte gêncla, cultura e ponderação e os 
tem sido celeiro de grandes e de- vice-lideres poderã-o fazê-lo. Estou 

11 I T o pa aqui como homem do Norte para 
votados bras e ros. emos c m ~. .defender a·· obra do Presidente Jus
recldo na História da República, cellno Kubltschek atualmente recom a nossa parcela de colabOra-
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alizada em Brasil!a e suas vias de 
comunicação. 

O Sr. Ruy ·Carneiro - t a hora 
da l11tegração nac~onal. 

O SR. PAULO FENDER -
É a hora da Integração nacional. 
diz bem o nobre Senador; e por 
qaa não exigir sacrifícios dos que 
vivem esta hora que amanhã será 
abençoada pela 'Pátria. esta hora 
que será Inscrita com letras de ou
ro por . aquêles que reverencil\rão 
a memória desta geração que se 
sacrificou por um Brasil melhor. 

Quem não conhece a obra de ci
vllização norte-americana antes 
de ter aquela unidade admirável. 
aquela !·armação que, infelizmente, 
copiamos sem preparação históri
ca?! Quem desconhece os sacrifí
cios do povo norte-americano na 
obra de recuperação da civilização 
mesmo·?! l!: a era que estamos vi
vendo hoje, Sr. Preslde?te, Srs. se
nadores. É o que prec1s;:o.mos com
preender. 

Peço aos meus Pares veJam no 
meu entu.slasmo o entusiasmo dos 
homens de amanhã. quand·o· ana
lisarem a conjuntura histór!ca.po. 
lítica que estamos vivendo. 

Dizia o nobre Senador Mem de 
Sá, que me dá a honra de ouvir 
meu discurso ... 

o Sr. Mem de Sá- Com o mais 
respeitoso silêncio. 

O SR. PAULO FENDER -
Mas não me concedeu a honra de 
aparteá-lo, 

O Sr. Mem de Sá - Justamente 
porque desejava tivesse o Senado 
o prazer de ouvir V. Exa. sem in
terrupção. 

O SR. PAULO FJllNDER -
Dizem os filósofos que o silêncio é 
ouro: Sou homem do povo, um pro
letário. Não tenho o ouro do sllên· 
elo, tenho talvez, a pobreza dos 
meus apartes, onde há multa slnce. 
r!dade e patriotismo. 

O Sr. Mem de Sá - O nobre cole· 
ga nãoo tem o ouro do silêncio mas 
tem o diamante da eloqüêncla. 

O SR. PAULO F.ENDER -
Dizia o Ilustre Senador Mem de Sá 
que se êste Govêrno não construis· 
se Brasilia; não tivesse dado meios 
para que, amanhã, Fumas viesse 
a constituir realidade; não tivesse 
concretizado Três Marias; não tives. 
Ee construído tantos qullômetros de 
rodovia - e acrescento eu - não 
tivesse feito o que está fazendo 
na minha terra, através da Valo
rização Economica da Amazônia -
seria um Govêrno incapaz. 

Se o Govêrno para tudo Isso rea
l!zar é obrigado . a sacrificar as 
finanças do Pais. se êsse Govêr
no levar a efeito os empreendimen
tos que muitos chamam de "ocea
no inflaclonado de dinheiro" está 
claroo que não pode ser amanhã 
acoimado de incapaz. 

O Sr. Ruy Carneiro - Por que 
condenar êsse Govêrno de tantas 
realizações? ! 

O SR, PAULO F.ENDER -
Quanto ao desvio de c.linbe!ro.s PÍI· 
blicos. a ga,stos exorbitantes, à 
irregularidade na aplicaçãO' de ver
bas em Brasília, e nas vias de co
munlcacão oue deu ao Pais. nada 
posso dizer. 'porque de nada sei. O 
que louvo é a realidade da Admi
nistração do Sr. Juscelino Kubits
chek, que ai está. 

O Sr. Ru.y Carneiro -É o que diz 
a Oposição. 

O SR. PAULO FENDER -
t o que diz. a. 9páslção - afirma o 
nobre Senador RU:y Carneiro. 

Dizia o 1 'sênailôr. Milton Campos 
que o prb'biemli;;vital do Pais é a 
educação. · Declaro a S. EXa. que 
comecei minha vida acadêmica co· 
mo professor, leciono na Faculda
de Fluminense de Medicina e ja
mais de,scurel. do problema da edu. 
cação nas minhas meditações poli-
ticas. .. ·, · 
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Sr. Senador Milton Campos, há 
problema muito mais grave, muito · 
mais angustiante, que o da edu
cação --' é o da fome. Os menos 
desnutridos não podem abrir os li
vros para estudarem. Acredito que 
o único melo de fomentarmos a 
agricultura em tôda essa extensão 
de terra, que sérâ revivificad·a pela 
implantação de Brasília, venha so
lucionar, em pouco tempo, atra
vés da lavoura de pequeno ciclo, 
até a produção do feijão, do arroz 
do milh(} e da batata, o problema da 
alimentação. Além do mais - per
mita-me afirmar o que natural
mente não escapou à sua clarivi. 
dêncla do homem públic~. - o pro. 
blema da educação não está aban
donado n~ resto do Brasil. Leio 
nos Orçamentos da República as 
verba.s destinadas a vários c·olégios. 
o ensino está. sendo assistido em 
todo Pais. Se o Govêmo na distri
buição dessas verbas adota o crité
rio das chamadas prioridades, em 
que uma é retirada pa1·a ceder lu
gar a outra, êsse procecfer é do 
seu savoir taire, do seu tllnamis
mo. Acredito que nenhum Estado da 
Federação tenha deixado de re
ceber dinheiros públicos para apli
cação em educação. 

Quanto à agricultura na Bahia, 
no Maranhão, no Pará. no Ama
zonas, nos Territórios federais. s·OU 
testemunha de aue há. Planos de 
colonização Agrícola em plena exe. 
cução. Tive oportunidade de emi. 
tir pareceres, assessor QUe fui da 
~uperintendência do Plano da Va
lorização Económica da Am·azônia, 
~ assevero que jamais o Govêrno 
me pediu opinasse desta ou daque. 
la maneira sacrificando minha 
consciência de técnico. No- dia em 
que o fizesse, eu me demitiria. co
nhece, ·centenas de convênios ce
lebrádos entre a Superintenõênc!a 
do Plano de Valorização Económica 
da Amazônia e unidades da Fede.· 
ração, para aplicação de dinheiros 
públicos em planos de fomento agrí· 
cola e de Implantação de colonos, 

Assim sendo, Sr. Presidente, Sr.s. 
Senadores, quando se diz que o 
Govêrno abandonou a agricultura 
e a educação, para. dedicar-se às 
obras suntuosas de Brasília, quero 
crer que se pretende fazer apenas 
- perdoem-me, - oposição siste
mática e delirlo oratório. O que há., 
.sim, não é propriamente abando
n:. mas redução das verbas desti
nadas a êsses outros vitais seto
res de nossa economia, em provei
to de Brasília. Temos de construir 
Br~Gilia. . 

Qur.nto ao fato de haver dito o 
Sr. Presidente da República, em seu 
cli::cm:so, que agora iríamos com
bz.t::· 8 supérfluo e revalorizar a 
moeda, peço permissão ao n-obre 
Senador Mem de Sá para pergun
tar-lhe ouando não tivemos o su. 
pérfluo neste País. 

Como trabalhista, sei que estamos 
num Estado capitalista em que 
uma civilização· suntuosa goza à 
rus~a de populações quase mortas, 
Essa a realidade econômica dos Es
tados capitalistas, entre os quais se 
alinha o Brasil. 

O problema da chamada "Mais 
valia" pelos ec:nomistas, que é do 
lucro extraordinári-o· à. custa da ex· 

P.~~f;ã~a~~.~r:iâa tr!~~!h~d~~ qu~ 
o próprio prejuízo do trabalhador 
- é q_ue condiciona o supérfluo, e 
somente quando tivermos alcan
gado a utop!~. marxista da chamada 
"sociedade sem classes" é que dei
xaremos de ter o supérfluo. Por 
conseguinte, quando o Sr. Presi
dente da República menciona "su
pérfluo", quer referir-se. a meu 
ver, às despesas que estão sendo 
feitas de qualquer modo, sem a de
vida conta do Governo, a esta hora 
preocupado com os problemas de 
Brasllla. 

Quanto· ao epigrama - para fi
nalizar o meu discurso - ao dist!. 
co, ao slogan que o ilustre senador 
Mem de Sá nos trouxe com rela

.. ção a·o "rouba mas faz" que deve 
ser substituído pelo, talvez, mais 
feliz, "dilapida mas faz". eu teria 
outro slogan a apresentar ao Se-
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nado relativamente à obra do Sr. 
Presidente da Repúbllca: "Faz, mas 
é lapidado". Sste o meu slogan. 
(Multo bem/ Muito bem! Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Attil!o 
Vlvacqua. 

O Sr. Senador Attílto Vtvac
qua pronuncia dtscurso que, 
entregue li revisão do orador 
será posteriOrmente pública. 
do. 

.. O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Afonso 
Arlnos. 

O SR. AFONSO ARINOS -
(Para enr.amtnhar a votação) -
( • > - Sr. Presidente, o senado as
sistiu hoje a. um brilhante debate 
a. propósito da Inscrição nos Anais 
desta Casa do discurso do Sr. Pre
sidente da República. 

Pessoalmente, sinto-me represen
tado pelos discursos aqui proferidos 
pelos nobres colegas da Bancada da 
Oposição, Senadores Milton Cam
pos e Mem de Sá.. Devo entretanto 
trazer a minha contribuição, pelos 
compromissos que tenho para. com 
a.quêles eleitores do Distrito Federal 
que me cometeram a honra de re
presentá-los no senado. Acontece 
que existem outros oradores inseri. 
tos, entre êles, segundo estou infor
mado o nobre Lider do Partido Tra. 
balhlsta e o eminente Lider da Mal
orla nesta casa. 

A hora vai avançada. e é natural 
que os eminentes colegas se sln· 
tam fatigados com a extensão do 
debate. Nessas condições, não de
sejando impedir que falem os re
presentantes do Partido Trabalhls· 
ta e do Partido Social Democrático, 
e como a Oposição já ocupou bri· 
lhantemente a tribuna por inter
médio de ilustres colegas, resolvi 
não utlllzar a palavra nesta ses
são. Fiz-me inscrever para a hora 
do Expediente de segundarrfelra, 

( •) - Nno foi revisto pelo oNJdor. 

quando yrocurarei, mesmo após a 
reallzaçao da votação do requeri
mento tecer os comentários que me 
parecem pertinentes, em relação à 
matéria. 
· Eram as palavras que desejava 

endereçar a V. Exa. Sr. Presidente, 
agradecendo a gentileza de :nie ter 
dado oportunidade de falar neste 
momento e reiterando que, na se· 
gunda-felra, procurarei desincum. 
b!r-me da missão de ocupar a tribu
na do Senado, em n·ome da Oposi
ção do Distrito Federal. (Muito 
bem> . 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa 
verifica não haver "quorum" no 
recinto para a continuação dos tra
balhos, motivo por que vou encer
rar a. sessão. 

Designo para a de segunda-feira 
próxima., a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em primeira discus
são, do Projeto de Emenda à Cons
tituição n.0 2, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referen 
tes à organização do Estado da 
Guanabara. tendo Pareceres da 
Comissão Especial. 

I - Sôbre o projeto Inicial: n.0 

233, de 1959, contrário (com votos 
em separado dos Srs. Senadores 
Jefferson de Aguiar e Afonso Ari
nos); 

.. .-·"n - Sôbre o substitutivo apre
":.isentado em Plenário em 1a. discus

são : n.o 925, sugerindo modifica. 
Ções. 

2 - Continuação da discussão 
única do -Requerimento n.0 9, de 
1960. do Senhor Senador Jefferson 
de Agular-:sollcltando a transcrição 
nos ·Anaistdo Senado do discurso 
proferido; .•. pelo Sr. Presidente da 
Repúbllcá.>.na reunião ministerial 
reallzada:.effi 1.0 do mês em curso. 

3 - Discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 84. de 1959 
(número 4.464, de 1958, na Cã.m.a. 
ra) , que Isenta de impõsto de 1m· 
portação· e de consumo equipamen
to Importado pela Siderúrgica J. A. 
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Aliperti S. A., tendo Pareceres 
(ns. 899 e 900, de 1959) das Comis
sões: de Economia favorável, com 
a Emenda que oferece (número 1· 
CE); de Finanças, favorável ao 
projeto e à emenda. 
· Segunda discussão do Projeto de 
Lei do Senado n.0 27, de 1958, de au. 
torla do Sr. Senador Othon :Mlãder, 
que suspende o financiamento às 
lavouras de café de baixa prOduti
vidade, mal localizadas ou mal cul
tivadas e cria um financiamento 
especial para a sua transformação 
em pastagens (Incluído em Or
dem do Dia em virtude de dlspen-

sa de interstício concedida na ses
são anteri·or a requerimento do Sr. 
Senador Gaspar Velloso), tendo 
Pareceres (ns. 889 e 891, de 1959) 
- da Comissão de Constituição e 
Justiça oferecendo Emenda n.o 1-
CCJ); - da Comissão de Econo
mia, oferecendo substitutivo; e -
da Comissão de Finanças, favorá
vel ao substitutivo com a subemen
da que oferece. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 17 ho
ras e 20 minutos. 



15. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
em 8 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINARIA 

PRESIDt'lNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 

As 14 horas e 30 minutos, acham
S·c presentes os Senhores Senado
res: 

cunha Mello. 
V'ivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharia,s de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leónidas Mel!o. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora,. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
ReginaJ.do Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Fr~ltas Cavalcant1. 
Rui Pa.Imeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo . Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attilio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
• Jefferson de Aguiar. 
Paulo Feiillandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Gouto. 
Calado de castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Va,lladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 

Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Mem .de Sá. 
Gutdo Mondin. - (45). 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença, acusa o comparecimen· 
to de 45 Senhor-zs Senadores. 

Havendo número legal, está aber. 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Segundo Suplente, ser
vindo de 2. o Secretário, procede 
à leitura da Ata da sessão an
terior, que, posta em àtscussão, 
é, setn debate aprovada. 

O Sr. Quarto Secretário, ser
vindo de 1.0 , dá conta do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Avisos 

Do :Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, n.o 24, nos seguintes têr
mos: 

Aviso n.o 24-GM. 
Em 3 de .fevereiro de 1960 . 
Sr. Primeiro Secretário : 
Pelo Aviso n.0 444·GM, de 21 de 

novembro de 1959, tive oportunida,. 
de de encaminhar a V'. Exa. ·no
vas informações em atenção ao Re· 
querimento n.0 184-58, do sr. Sena
dor Lino de Mattos. 

2. De posse agora, de novos ele· 
mentos, apresso-me em transmitir 
a v. Exa. os relativos ao 11-0 Dis· 
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trito Rodoviário Federal, do Depar· 
tamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, no Esta.do de Mato 
Grosso. 

3. Nestas condições, fica assim 
completa a informação prestada, 
pOl' êste Ministério, ao Requerimen
to n.0 184-58. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a. v. Exa. os protestos de 
minha elevada e>:tima e distinta 
consideração .. - Ernani elo Amara! 
Peixoto. 

- Do Sr. Ministro da Fazenda, 
n.o 79, como segue : 

Aviso n.o 79 - 2 fev. 1960. 

Senhor Primeil"o Secretário : 
Em refe·rência ao Ofício n.o 773, 

de 18 de novembro último, no qual 
v. Exa. solicita informações a res· 
peito do Requerimento n.0 424, de 
1959, do Sr. Senador Gilberto Mari. 
nho, sôbl'e provimento de cargos em 
comissão no Banco do Brasil s. A., 
tenho ·a. honra de transmitir a Vos
sa Excelência cópia dos esclareCi· 
mentos prestados pelo mencionado 
estabelecimento de crédito. 

Aprov:eito a oportunidade para 
renovar a v. Exa. os protestos da 
minha alta estima e distinta con
sideração. - Paes àe Almeida:. 

BANCO DO BRASIL S. A. 

Direção geral 

Funci. - 42. 942·59. 
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 

1960. 
Senhor Ministro : 

Restl:tuo a v. Exa. o Processo 
. 324.435, dêsse Ministério, capeando 

o Oficio n.o 773, de 18·11·59, do Se· 
nado Federal, em que são solicita. 
das informações sôbre o provimen
to de nossas comissões. 

2. Como sa,be V. Exa., o Banco 
do Brasil não é considerado como 
forçado a fornecer informações 
dessa ordem, mesmo em circunstân
cias como a do caso presente. 

3. De acôrdo com disposições es. 
tatutârias, os comissiona.mentos 
constituem prerrogativa do Presi· 

dente do Banco. Com o objetivo de 
facilitar a seleção, estabeleceu-se, 
sem prej uizo dessa. prerrogativa, o 
sistema de concorrência, com base 
nos a.ssentamentos ·constantes das 
fés-de·ofício dos candidatos, influin
do na classificação, entre outros fa. 
tôres, a experiência dos serviços, a 
categoria e o tempo de serviço, bem 
a:::zim as habilitações e conhecim:m. 
tos técnicos necessários a.o desem
penho das funções. 

Valho-me do ensejo para reiterar 
a v. Exa. os protestos de minha 
elevada estima e consideração. -
Maurício Ch.agas Bica!ho, Presi· 
dente. 

Dê-se conhecimento ao Be . 
querente. 

-Do Sr. Ministro da Fazenda: 

Ns. 30 e 81, comunicando estar 
envidando esforços no sentido de 
serem ultimados os esclarecimentos 
a que ~e referem os Requer!men· 
tos ns. 178 e 73, dos Senhores Lino 
de Mattos e João Villasbôa.s, respec. 
tivamente. 

Dê·SC conhecimento aos Re· 
querentes. 

Ofícios 

Da Câmara dos Deputados n.o 
151, comunicando haverem sido re
jeitadas as emendas desta Ca,sa, 
ofer.ecidas ao Projeto de Lei da Câ· 
mara n.o 160, de 1958, que e.Itera 
os arts. 102 e 124 da Lei de Falêl1· 
cias para dar prioridade aos crédi
tos trabalhistas,- enviado à sanção. 

Da C:lmar.a dos Deptttados ns. 
178 f~ 176, encaminhando autógra
fo.~ dos seguintes 

PROJETO DE LE! DA CÂMARA 

N.o 5, de 1960 

(N.o 4.814·D, de 1959, na Câmara. 
dos Deputados) 

.4.tttoriza o Poder Executivo a 
instituir a Ftmdacão da.ç Pio· 
11eira.~ Sociais. · 
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O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.0 É o Poder Executivo au
torizado a. Instituir uma fundação 
de âmbito nacional, que será deno· 
minada "Funçlação das Pioneiras 
SoclaJs", com sede e fôro na Capi
tal da República, mediante a. in
corporação da sociedade civil . "AS· 
soclação das Pioneiras Sociais". 

Art. 2.0 A Fundaçã.o das Pionei
ras Sociais, com o patrimônio refe
rido no ar·tigo anterior e provida de 
personalidade jurld1ca autônoma, 
terá seus estatutos aprovados por 
decreto do Poder Executivo dentro 
de 30 dias da promulgacã'o desta 
lei. • 

Art. 3·0 Os esta.tutos da Funda· 
ç~D das Pioneiras Sociais guarda
r~ as normas gerais da legislaçãD 
vigente e as regras aqui estatuidas. 

Art. 4·0 A Fundação das Pionei
ras Socla.!s terá por objetivos a as
sistência médica, social. moral e 
educacional . da população pobre, 
em suas va~nadas fonnas, e as pes
quisas relacionadas com suas fina
lidades. 

Art. s.o A Fundação das Picmei
ras Sociais será administrada por 
uma. dlretDria composta de presi
dente, vice-presidente, secretário e 
tesoureiro, nomeados pelo Presiden
te da ~ep~~lica entre pessoas de 
r~putaçao 1l1bada e notória dedica· 
çao aos problemas relacionados 
com os objetlvos da entidade. 

§ 1·0 A Funda.ção das Pioneiras 
SÇ>ciais terá ainda um ConselhD 
Fiscal, composto de cinco membros 
eleitos pela Assembléia Geral cons: 
ti tu.! da pelo representa n te da 
Uniao e por todos aqruêles que hou
v~rem feito doações superiores a 
vmte . mil cruzeiros à instituição, 
quer a sociedade civil "Associação 
da.s Pioneiras Sociais", quer à Fun· 
dação das Pioneiras Sociais. 

§ 2.0 O mandato da Diretoria e 
do Conselho Fiscal será de dois 
anDs. 

§ 3.0 O mandato da Diretoria e 
do Conselho Fiscal será gra.tuito 
p;oibida a )>ercepção de remunera: 
çao ou vantagem, a qualquer tftu· 

lo, pelos serviços que os seus mem
bros prestarem à fundação. 

§ 4.0 A Diretoria prestará con-
1;1as, ::mua.lmente, oo Tribunal de 
Contas, a cuja fiscalização os seus 
a.tos ficarão permanentemente SU· 
jeitos. 

§ s.o A. Diretoria enviará à Co· 
missão de Orçamento e Flscallz~r 
ção Financeira da Câmara dos 
Deputados e ao órgão correspon
dente do Senado Federal, até o dia 
30 de abril de cada ano, relatório 
circunstanciado das atlvidades da 
fundação no exercício anterior, 
acompanhado de cálculo do custo 
per-captta de cada um de seus ser· 
viços e da cópia do balanço da ins
tituição, no qual figurem, dlscrimi· 
nadamente, as respectivas rendas e 
despesas. 

Art. 6.0 A renda da. Fundação 
das Pioneiras Sociais será consti· 
tuida de donativos, contribuições e 
de auxiliD correspondente, no mini
mo, a 0,5% (cinco décimos por cen
to) da arrecadação anual do Impôs· 
to do Sêlo Federal. 

Parágrafo único. O auxílio refe· 
rido nesse artigo será consignado 
nos orçamentos da União, a partir 
d1~ 1961, Inclusive, e pago·; em duo· 
décimos, até o vigésimo dia de cada 
mês. 

Art. 7-0 A Fundação das Pionei· 
ras Sociais orga.nlzará, até o dia 
31 de outubro de cada ano, seu or
çamento para o exercício segruinte, 
submetendo-o à aprovação, sucessi
vamente. do Conselho Fiscal e do 
Presidente da República. 

Art. s.o As ·despesas com a ad· 
ministração da entidade não pode
rão exceder de 15% (quinze por 
cento) da receita anual. 

Art. 9.0 O quadro do pessoal da 
Fundação das Pioneiras Sociais será 
a.provado pelo Presidente da Repú. 
bllca, depois de ouvido o Departa
mento Adm!nistratl\•o do Servlco 
Público. · 

Art. 10. No caso de extinção da 
Fundação das Pioneiras Sociais, os 
seus be>ns serão incorporados ao 
patrimõnio da União. 
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Alrt. 11. As relações entre a, Fllll· 
dação das Pioneiras Sociais e S·eus 
empregados serão reguladas pela 
legislação do trabalho. 

Art. 12. Esta lei en~rará em vi
gor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrá
rio. 

As Comissões de Constituicão 
e Justiça e de Finanças. • 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.o 6, de 1960 

(N.0 3.235-D, de 1953, na Cârnal'a 
dos Deputados 

Dispõe sôbre a Caixa de As· 
sistêncfa aos Advogados. 

O Congresso Nacional decreta : 

Capítulo r 
Constituição, direção e 

administração 

Art. 1.o As atuais Caixas de As
sistência aos Advogados, regidas 
pelo Decreto-lei n.0 4.563, de 11 de 
agôsto de 1942, e pelo Decreto n.o 
11.051, de 8 de dezembro de 1942, 
são fundidas na Caixa de Assistên
cia aos Advoga.dos, com personall· 
da de j uridica própria e jurisdição 
em todo o território nacional. 

Art. 2.o A Caixa de Assistência 
aos Advogados, dividida em tantas 
seções qua.ntas forem as da Ordem 
dos Advogados do Brasil, terá sede 
na Capital Federal. 

§ 1.o As seções da Caixa de As· 
sistência aos Advogados do Brasil 
terão a mesma sede no território 
de .~Uib jurisdição. 

§ 2.0 Onde não houve1· seção da 
Ordem dos Advogados do Brasil, as 
atribuições da Caixa de Assistênma 
aog Advogados serão exercidas pela 
seção do Estado vizinho de mais 
fácil com.umica.ção. 

Art. a.o A Caixa de Assistência 
aos Advogados será dirigida pelo 
Conselho Feck!ral c administrada, 
em cada seção, pelo Conselho Scc-

cional, ambos da Ordem dos .A!dvo
ga.dos do Brasil. 

§ 1-0 O Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil exer
cerá a atribuição prescrita neste 
artigo por meio de uma Comissão 
Fed-eral de Assistência, constituída 
por um presidente e · dois outros 
membros, escolhidos entre os Inte
grantes do Conselho, que os elege
rá e empossará na primeira. sessão 
ordinária. 

§ 2.o O Conselho Seccional ·de 
cada seção da Ordem dos Advoga
dos do Brasil exercerá a atribuição 
prescrita neste artigo por melo cte 
uma Comissão Seccional de Assis
tência, constituída. por um presi
dente e dois outros membros, elei
tos e empossados na forma do dis
posto no parágra.fo anterior. 

§ 3.o O mandato dos membros 
dessas comissões terá a mesma du
ração que o dos membros do Con
selho que os eleger (art. 35). 

§ 4.0 Qualquer das Comissões 
referidas nos parágrafos anteriores, 
de acôrdo com as suas necessida
des, poderá designar um ou mais 
membros-adjuntos, escolhidos entre 
os advogados, para colaborar nos 
seus trabalhos, sem direito a. voto. 

§ 5-0 As r{!sohu;ões da Comissão 
Federal de Assistência e das comis
sões seccionais de assistência serão 
tomadas por maioria, cabendo ao 
presidente o voto <le qua.ntidade e 
o de desempate. 

Art. 4. 0 Ais seções da Caixa. de 
Assistência aos Advogados gozarão 
de autonomia. administrativa, nos 
limites desta lei, cabendo recurso 
das suas decisões para a Comissãe 
Federal de Assistência. 

Parágrafo unico. !!: facultada a. 
prestação de auxilio de uma seção 
a outra, em caso de necessidade, 
sob a forma de empréstimo, nas 
condições que forem estlpula.das 
pela Comissão Federal· de Assistên
cia, ouvidas préviamente as seções 
que estiverem em condições de pres
tá-lo. 

Art. 5.0 A fixação da contribui
ção prevista no art. 11, os planos 
de benefícios () o orçamento da Cai· 
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xa de Assistência, aos Advogados 
serão elaborados, anualmente, pela 
Comissão Federal de Assistência, 
que, antes de deliberar a respei~o, 
poderá solicitar o parecer dos or
gãos técnicos que julgar conven!en· 
tes. 

Art. a.o Até 31 de janeiro dJe 
ca,da ano, a Comissão Sectonal de 
Assistência apresentará o balanço e 
as suas contas do exerciclo ante
rior ao Conselho Secc~onal da res
pectiva seção da Ordem dos Advo· 
gados do Bra,sll, que os submeterá, 
com seu pareoor, à apreciação da 
Comissão F-ederal de Assistência. 

Parágrafo único. Cabe à Comls· 
são Federal de Assistência ordenar 
as providências qu.e se fizerem ne
cessárla.s para regularização do ba· 
lanço e contas, se êstes não estive
rem em condições de serem apro· 
v a dos. 

Capitulo II 

Dos associados 

· Art. 7.0 São obrigatoriamente as· 
saciados da caixa de Assistência 
oos Advogados, desde que contem 
menos de 55 (cinqüenta e cinco) 
anos de Idade,· os advogados com 
mais de 2 (dois) anos de Inscrição 
na Ordem dos Advogados do Bra
s!l. 

Art. a.o Serão assotiados facul
tativos da C!bixa de Assistência aos 
Advogados, desde que contem me· 
nos de 55 (c!nqüenta e cinco) anos 
de Idade e o requeiram dentro de 
90 (noventa) dias, a contar da pu
blicação desta lei : 

a) os a.dvogados que sejam ou 
venham a ser funcionários públicos, 
ativos ou !nativos, ou aRsoc!ados de 
qualquer instituto ou caixa de pre· 
vidência social; 

b) os provisionados e sollclta
dores; 

c) os advoga.dos até completa· 
rem 2 (dois) anos de inscrição !IIa 
Ordem dos Advogados do B~asn. 

§ 1.o Poderão. ~r associados fa· 
cultativos das Caixas, com mais de 
55 ( cinqüen ta e cinco) anos de Ida.
(!c, os advogados, prov~slo)1.ados ou 

solicitadores, Inscritos na Ordem 
dos Advogados do Brasil há mais 
de 10 (dez) anos e que, não sendo 
funcionários públicos, ativos ou 
!nativos, ou associados de qualquer 
Instituto ou caixa de previdência 
social, o requererem no prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da pu. 
bllcação desta lei. 

§ 2.0 Ocor.rendo a. hipótese do 
parágrafo anterior, não será permi· 
tida inscrição de interessado com 
contribuição superior a So/o (oito 
por cento) do salárlo-minlmo vlgen· 
te na sua seção, obse"ando-se, para 
o futuro, as mesmas regras esta.be· 
lecidas no parágrafo 2.o do art. 13 
desta lei. 

Art. g,o A Inscrição e o recolhi· 
menta das contribuições serão efe· 
tuados na seção em que o contri· 
buinte tiver tnscrlção principal. 

Parágrafo único. A falta. de pa· 
gamento das contribuições devidas 
à Caixa de Assistência aos Advoga· 
dos equlpata·se, para todos os efei· 
tos legais, à falta de pagamento 
elas contribuições devidas à Ordem 
dos Advogados do Brasil, .além de 
sujeitar o devedor à cobrança. exe
cutiva. 

Art. 10. Perderá a qualidade de 
associa.do quem tiver sua inseri· 
ção principal cancelada na Ordem 
dos Advogados do Bra.sil. 

Capitulo nr 
Das fontes de receita 

Art. 11. A receita da Caixa de 
Assistência aos Advogados será 
constltuida pelas seguintes contrl· 
bulções e rendas : 

a) contribuição mensal dos as· 
saciados obrigatórios e facultati· 
vos, correspondente a 8, 16, 24, 32 ou 
40% do valor do salárlo-mtnimo vi· 
garante na seção em que estejam 
inscritos, à. escolha do Interessado, 
prevalecendo o valor .ma.ls elevado, 
na hipótese de vigorar ma.!s de um 
valor no território da seção; 

b) custas Integrais devidas c o. 
mo despesas judiciais pelos atas 
prntjcados por n.dvogndo, procurn· 
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dor ou solititador, em qualquer pro· 
cesso contencioso ou adm1nistrat1· 
vo, de conformidade com o regi· 
mento de custas vigente na res· 
pectiva seção; 

c) taxa de previdêneia de cin· 
qüenta cruzeiros, cobrada em sêlo 
especial, a ser aplicada : 

I - em petição inicial, contesta. 
ção, reconvenção, réplica, petição 
de recurso e c.ontra-razões, subscri
tas por advogado, provisionado ou 
solicitador, em processo judicial ou 
administrativo, salvo nos casos de 
isenção legal; 

n - nos laudos de avaliadores, 
arbitradores, intérpretes, traduto
res e peritos em geral; 

m - nos contratos de locação 
de imóveis e respectivas renova. 
ções, de valor inferior a cinqüenta 
mil cruzeiros; 

IV - nos contratos de sociedade, 
atos constitutivos, estatutos ou 
compromissos, suas alterações e dis· 
tratos, de valor inferior a clnqiien
ta mil cruzeiros; 

V - nas escrituras públicas de 
valor inferior a cinqüenta mil cru· 
zeiros; 

VI - nos leilões judiciais, autos 
de arrematação, adjudicação e re
misSão, de valor inferior a cinqüen
ta mil cruzeiros; 

d) doações e legados feitos à 
Caixa; 

e) reversão de qualquer impor· 
tâncla, em virtude de prescrição; 

f) rendas eventuais da Caixa; 
g) ·rendimentos produzidos pela 

aplicação dos fUndos da Caixa. 
Parágrafo único. A taxa de pre

vidência referida neste artigo cor· 
responderá a 1% (IUm por cento) 
sôbre o valor de todos os atos cons. 
ta.ntes dos itens m, IV, V e VI da 
alinea c, se Iguais ou superiores à 
impo1·tância de clnqüenta mil cru. 
zeiros. 

Art. 12. O sêlo especial constan
te de modêlo único aprovado e emi· 
tido pela Comissão Federal -de As
sistência, será. fornecido por esta 
às seções da Caixa de Assistência 
aos Advogados, mediante rcembôl-

so das despesas de custo de trans
porte. 

§ 1.° Cada seção da Caixa de As· 
sistênela aoa A-dvogados terá exclu
sividade de venda do sêlo especial 
no território de sua jurisdição, sal
vo convênio com as repartições ar
recadadoras locais. 

1 2.o ·A petição ou documento 
sujeito à taxa. de previdência nio 
será recebido, nem distribuido, sem 
a prova do pagamento integral da 
taxa, exoeto oa executivos fiscais, 
em que esta serã paga pelo executa
do, afinal ou quando liquidar a di
vida, no curso do executivo. 

§ 3.0 Na falta do sêlo especial, 
a taxa de previdência será paga 
em espécie, contra recibo, ao ser
ventuãrlo ou funcionário competen
te, que a recolherá aos cofres da 
caixa de Assistência aos Advoga . 
dos, no prazo de três dias, sob pena 
de resp_onsabilldade. O recibo será 
obrigatOriamente colado no papel 
onde deveria ter sido aplicado o 
sêlo especial. 

Art. 13. As contribulçlíes dos as
sociados serão devidas a partir do 
primeiro dia. do mês seguinte àque
le em que completar 2 (dois) anos 
de Inscrição principal na Ordem 
dos Aiivogados do Brasil, e a do as
sociado facultativo, desde o primei
ro dia do mês em que tiver sido 
aceita a inscrição. 

§ 1.o Ressa.lvado o disposto no 
parágrafo s.o dêste artigo, cea.sa 
a obrigação de o advogado, provi· 
sionado ou solicitador, contribuir 
no mês seguinte àquele em que ti· 
ver cancelada a sua insC'rição Prin· 
cipa.l na Ordem dos Advogados ·do 
Brasil, ou, se fôr associado faculta· 
tlvo. em que tiver sido aceito seu 
pedido de exclusão. 

§ 2.o Ao Inscrever-se, o associa· 
do poderá. optar pelo pagamento de 
8, 16, 24, 32 ou 40% do salário-mini· 
mo vigente na seção em que esteja 
inscrito, prevalecendo, no seu sl· 
lênclo, a. contribuição mlnlma de 
8%. Sempre que completar um pe. 
riodo de 36 contribuições, poderá 
fazer nova opção, que será sempre 
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igual a mais 8%. sôbre o salário 
de sua inscrição. · . 

§ . a. o A concessão '!e qualquer 
beneficio pela caixa nao isenta o 
associa,do ou seus · depend~ntes ~o 
pagamento das contr!bu~çoes devi· 
das em virtude desta le1 (letra a 
do art. 11), ·sendo proibido o exer
cicio da advocaC'ia, judiciária ou 
administra,tiva, ao advogado, pro· 
visionado ou solicitador, que pas
sar a perceber qualquer benefício 
pela Caixa. · 

§ 4.0 A contribulção . deverá ~r 
paga até o décimo dia util do mes 
seguinte ao vencido ficamdo o asso
ciado sujeito, pelo atraso, ao paga. 
mento dos juros moratórias d~ 1% 
(um por cento) ao mês. 
. § 5.o No caso de. cobrança judi· 

ela! do débito, será acrescida a, mui· 
ta de 20% (vinte por cento) sôbre 
o total apurado. . 

§ a.o As C'Ontribuições serão au· 
tomàticamente reajustadas, sempre 
que nôvo salário-minimo passa,r a 
vigorar. · . 

Art. 14 .. Quando o advo~ado, pro· 
visionado ou solicitador, prestar ser
viço a um ou· mais empregadores, 
mediante r·ecebimento de salário 
periódico fixo, ca.da empregador 
fica obrigado a recolher à Caixa 
de Assistência aos Advogados a con
tribuição de 8% (oito por cento) 
sôbre· o valor do salário mensal, 
até o décimo dia útll do mês subse
qüente ao vencido, esta,belecido o 
máximo d.e 5 (cinco) vêzes o salá· 
rio-mínimo vigente na seção de sua 
!mscrição. 

Art. 15. A contribuição dos advo· 
gados, provisionados ou solicitado· 
res poderá ser reduzida • pela Co· 
missão Federal de Assistencia, na 
oportunidade prevista no a,rt.. 5. 0 , 
caso o permita a situação econômi· 
co·financeira da Caixa de Assistên· 
ela aos Advogados. · 

Capitulo IV 

Dos benctfcios 

Art. 16. A assistência ao advo· 
gado, provisionado ou solicitador e 
~cus dependentes compr~nde : 

I - quanto ao advogado, provi· 
sionado ou solicitador : 

a) auxilio-doença; 
b) aposentadoria por inva,lidez, 

por velhice e ordinária; 
c) auxilio-maternidade; 
II -quanto aos dependentes: 
a) pensão ou pecúlio; 
bl auxilio·funeral. 

SEÇAO I 

Do a~flio-doença 

Art. 17. O auxilio-doença. será 
devido, até o prazo máximo d~ um 
ano, ao associado que estiver mca
pacitado para o trab~lho por moti· 
vo de moléstia e que Já tenha. pago 
24 (vinte e quatro) ou mais con
tribuições mensais. 

§ 1.o A .. concessão do auxilio·clO· 
ença será precedida, obrigatària; 
mente, de exame médico e poCiera 
ser r.equ.erlda pelo próprio associa·. 
do ou seu d~pendente e será devida 
desde a da,ta do requerimento pro· 
tocolado na Caixa. ' 

§ 2. o o· auxilio-doença consistirá 
em uma.: diária, de · importânC'la 
igual à sua contribuição, calculada 
pela. média dos 12 ·(doze) meses an· 
terlores à da ta de seu requerlmen to. 

§ 3. 0 No caso de persistir a inca· 
pacidade do associado além do pra. 
zo máximo, fixado neste artigo, ser· 
Ihe·á conc•edida, ex-otficio, a a,po
sentrrdoria por invalidez. 

§ 4.o Terá direito ao auxilio·~o· 
ença independentemente do perlo· 
do d~ carência, o associado acome· 
tido de lepra. 

§ 5.o É reduzido para, 12 (doze) 
m:!ses o período da carência para 
o associado aCJometido de tube\1'
culose ou moléstia infecto-conta· 
glosa. 

SEÇAO II 

Da· aposentadoria por ~nvalidez 

Art. 18. A aposentadoria por ln· 
val!dez será concedida, ex-otf!cio, 
ao associado que após haver per· 
c•ebido auxilio-doença pelo pra:zo d·J 
12 (doze) meses, continuar incnpa7. 
para o trabalho. 
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§ 1.0 Essa aposentadoria será 
mantida enqu111nto permanecer a 
incapacidad-e do associado, que 
anualmente, e mesmo a qualquer 
tempo, poderá ser submetido a exa. 
me médico, para lb verificação da 
persistência ou não de sua incapa
cidade. 
.. § 2.o Se o associado não sa apre
sentar à lnspeção de saúde ou criar 
embaraços à rea.IIzação de qualquer 
exame, a aposentadoria Será devi
da somente a partir da data em que 
êste se etetuar. 

§ 3.0 A aposenta.doria por Inva
lidez corresponderá à mesma im
portância que o associado percebia 
quando em gôzo de auxílio-doença. 

SEÇAO III 

Da aposentadoria por velhice 

Art. 19- A apoB<!ntadorilb por ve
lhice será ass·egurada ao associado 
que, contando 70 (setenta) ou mais 
anos de idade, tenha completado 
o período de c!IJrêncla de 24 (vinte 
e quatro) meses. 

§ 1. o A aposentadoria será reque
rida pelo associado e devida a par
tir da data da entradlb do requeri
mento na Caixa. 

§ 2.o A aposentadoria corres
ponderá a uma importância men
sal Igua-l à obtida pela média das 
contribuições do associado, nos úl
timos 3 (três) anos. 

SEÇAO IV 

Da aposentadoria ordinária 

Art. 20. A aposentadoria ordi
nária será concedida ao lbSSoclado 
que contar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade e 30 (trinta) anos 
de inscrição na Ordem dos Advoga
dos do Brasil e tenha completado 
o período de carênci!IJ de 60 (s-es
senta) meses, sendo devida a par
tir da data do requ.er!mento prato
colado na ·Caixa oelo interessado. 

Parágrafn único. Essa. aposen. 
tador!a será calculada na base ado
tada nos casos de aposentadoria 
por velhice. 

• 

SEÇAO V 

Do auxilio-nata-lidade 

Art. 21. O auxílio-natalidade é 
devido à assoc·iada. gestante, desd~ 
que tenha realizado 24 (vinte ll 
quatro) contribuições mensais, nn 
importância correspondente a a 
(três) vêzcs o salárlo-min!mo vigen
te na seção na época de sua inS· 
crição. 

SEÇAO V'I 

Da pensão 

Art. 22. Por 1aleclmento do as
sociado que já tenha contribuído 
durante 24 (vint-e e quatro) ou mais 
meses, será concedida aos seus de
pendentes, devidam-ente inscril;os 
na caixa, uma pensão mensal, 111 
partir da data do óbito. 

Parágrafo único. A pensão será 
igual a 70% (setenta por cento) da 
importância que corresponderia. ao 
associado, no caso de sua aposen-
tadoria. · 

Art. 23. Consideram-se depen
dentes para os efeitos desta lei: 

I - a espôsa, o marido inválido, 
os filhos de qualquer condição, 
quando Inválidos ou menores de 
dezoito anos, e as f!lhas solteiras, 
ele qu.alqu·er condição quando !nvá· 
!Idas ou menores de vinte e um 
anos; 

II - o pai inválido e a mãe 
viúva; 
· III - os irmãos e irmãs nas mes· 

mas condições que os filhos e as 
filhas, e desde q.ue estivessem, em 
vida do a.dvogado, sob a exclusiva 
dependência económica dêste. 

Art. 24. Na falta de pessoa a 
que esteja obrigado a prestar ali
mentos, o advogado poderá Inscre
ver qualquer bene1iclário como seu 
dependente para efeito da percep. 
c.ão dos benefícios. 
· Art. 25. O direito à pensão ex
tingue-se : 

I - por morte do dependente; 
II _, para os d-ep.cndentes do 

sexo f·eminlno que contrairem ma
trimónio; 
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rn - para os tllhos e irmãos do 
associado e para a pessoa designa.. 
da na forma do artigo anterior, 
desde que, não sendo inválidos, 
completem dezoito anos de idade, 
se do sexo masculino; ou vinte c 
um, se do feminino; 

IV - para. os dependentes invá
lidos, se cessar a invalidez. 

SEÇAO VII 

Do auzllfo.!tmeral 

Art. 26. Por falecimento do as
sociado, a Caixa concederá aos seus 
d-ependentes devidamente inscritos, 
ou àquele que provar ter feito o en
têrro do a.ssociado à sua custa, um 
aux.lllo para funeral, no valor de 
3 (três) vêzes o salário-minimo Vi· 
gente na seção de l.nserição do fa. 
leetdo. 

Capitulo V 

Dt8p08ições gerais 
Art. 27. · At Comissão ~deral de 

Assistência editará resoluções para 
o exa.to cumprimento desta lei e do 
Regimento da Caixa de Assistência 
aos Advogados Cart. 36) e para o 
funcionamento dos seus planos e 
serviços. 

Parágrafo único. Caberá ao Con. 
selho Feder9Jl da Ordem dos Advo
gados do BrasU alterar o Regimen
to da Caixa de Assistência aos Ad· 
vogados, por proposta da Comissão 
Federal de Assistência e voto da 
ma.loria absoluta das delegações in· 
tegrantes do Conselho, mas a alte· 
ração só entrará em vigor 30 (trln· 
ta) dias após a sua publicação no 
órgão oficial. 

Art. 28. O património e as reser. 
vas da Caixa de Assistência aos 
Advogados serão aplicados, prefe. 
rencialmente, em imóveis destina· 
dos à randa, sem prejuizo do dis· 
posto no art. 4.o, parágrafo único. 

Art. 29. São gratuitos e conside· 
rados serviços públicos relevantes 
os prestados à Caixa de Assistên· 
ela. aos Advogados pelos membros 
das comissões federal e secional de 
asslstêncla. c seus adjuntos. 

Art. 30. Os serviços da Caixa de 
Assistência aos Advogados serão 
ex<!cutados por empregados admiti· 
dos nos têrmos · da. consolidação 
das Leis do Trabalho, a êles não se 
aplica.ndo a legislação sôbre servi
dores públicos ou autárquicos. 

Art. 31. As despesas actm1nistt·a· 
t!vas da Caixa. de Assistência aos 
Advogados não poderão absorver 
mais de 5% (cinco por cento) da 
receita bruta de cada seção, sob 
pena de responsabiUdade civll e pe. 
na! dos que autorizarem o excesso 
de despesa. 

Art. 32· A execuA;ão da lei que 
prescrever à Caixa de Assistência 
aos Advogados a reallzaçã.o de ser· 
viços ou despesas para os quais não 
dispuser est111 de recursos em sua 
receita ordinária, ficará na depen· 
dência do recebimento da verba da 
União necessária ao seu custeio. 

Art. 33. São asseguradas à Caixa 
de Asslstêncla. aos Advogados a 
imunidade tributária à ação exe· 
cutiva. para cobrança judicial das 
contribuições que lhe sejam devi· 
das, e os outros privilégios atribui· 
dos pela legislação vigente às ins
tituições de previdência. social. 

Art. 34. Para atender à variação 
do poder aquisltlvo da moeda, a 
taxa de previdência instituida nes· 
ta lei será elevada. na proporção do 
aumento do salárlo-minimo no DiS· 
trito Federal, desprezadas as fra· 
ções de cruzeiros. 

Art. 35. O mandato dos mem· 
bros da Comissão Federal de Assis· 
tência ou da Comissão Sectona.l de 
Assistência será prorrogado até a 
data da posse dos novos membros, 
se esta não se der no mesmo dia 
em que terminar o mandato dos 
antecessores. 

Capitulo VI 
Disposições tra.nsitórias . . 

Art. 36. Dentro de 180 (cento e 
oitenta dias) da promulgação des
ta lei o Conselho Federal da Or· 
dem dos Advogados do BrasU, ouvi· 
dos os conselhos seclonais, elabo· 
rará e fnrá publ!ca.r 110 Diário Ofi· 



) 
' " 

r 

-183-

cia! da União o Regimento da Cal· 
xa de Assistência aos Advogados. 

Art. 37. Expedido êsse Reglmen. 
to, serão eleitas, empossadas c lns
talada.s, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a Comissão Federal de Assis
tência e as comissões secionais, 
para o funcionamento imediato da 
Caixa de Assistência aos Advoga· 
dos. . 

Art. 38. N'a data da posse das 
comissões secionais cessará o man· 
dato das diretorias das antlga.s Cai· 
xas fundidas nos têrmos desta lei. 

Art. 39. O Conselho Federal· da 
Ordem dos Advogados do Brasll en· 
trarrá em entendimento com as 
caixas de assistência aos advoga
dos regidas por leis estaduais, pa
ra o fim de enquadrá-las 111.a fusão 
determinada por estar lei. 

Art. 40. O património imoblliá· 
rio das atuais ca.ixas ·de asslstên· 
cia aos advogados é incorporado, 
pela fusão determinada nesta lei, 
à Caixa de Assistência aos Advo· 
gados. 

Art. 41. Esta lei entrará em vi· 
gor 180 (C·ento e oitenta) dias de
pois da data de sua. publicação, re. 
vogadas as disposições cm contrá· 
rio. 

Comissão de Redação, em 4 de fc· 
vereiro de 1960. - Mário Gomes, 
Presidente. - Rondon Pacheco, Re· 
lator. - Ferreira Martins. - Le· 
nofr Vargas. - Unírlo Machado. 

As Oomissões de Legislação 
Soctal e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE - Está fin. 
da a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobr·e Senador 
Silvestre Péricles, primeiro orador 
inscrito. (Pausa>. 

Está ausente. 
Tem a.:13alavra o nobre Senador 

Afonsos Arinos. 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Caiado de Castro, terceiro orador 
Inscrito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
CU o segutnte discurso) - sr. Pre· 
sldente, Senhores Senadores, em 

1957, quando se pretendeu, nesta 
Casa do Congresso, reabrir a. qu.es-

. tão da anexação do Distrito Fede· 
ral ao Estado do Rio de Janeiro, 
tive oportunidade de abordar, vã
rias vêzes, êsse tema e o Sena.do, 
quase que por unanimidade, repe
llu a idéia. 

Certa feita, Sr. Presidente, lem
brei que ao invés da anexação, fu- · 
são ou confusão, seria muito mais 
ra.zoá vel que se fizesse retornar ao 
Distrito Federal aquêles Municipios 
fluminenses reconhecidamente per
tencentes ao antigo território do 
Distrito Federal e que dêle haviam 
sido desmembrados. Referi-me às 
conclusões da Comissão de Limites 
de Belo Horizonte e mostrei vários 
memoriais com muitas c~ntenas de 
assinaturas de moradores em al
guns dêsses Municípios, desejosos 
de retornarem à jurisdição do, ago
ra, Estado da Guanabara. 

Quando o meu v·elho Professor, o 
eminente Desembargador Dr. Hom()
ro Pinho, pronunciou sua maravi
lhosa. Conferência na Câmara de 
Vereadores, fiquei entusiasmado 
com o que ouvi; fiz, desta tribuna, 
alguns comentários sôbre o assun. 
to, c pedi pérmissão para incor
porar ao meu discurso, tão er.u.dito 
trabalho, na certeza de que esta.ria 
fac1litando aos nobres Senhores Se· 
nadores o estudo de tão palpitante 
assunto. 

Já estávamos, Sr. Presidente, em 
plena terceira investida contra. o 
Distrito Federal, investida aparen
temente mais violenta do que as 
anteriores, porque· parecia contar 
com o apoio de valiosos elementos 
de outros Estados. Mas, sr. Presi· 
dente, a reação do Distrito Fede
ral e o estudo ponderado de altos 
valor·es fluminenses já nos podem 
autorizar a dizer que a idéia mor
reu no nascedouro. O próprio Go· 
verna.dor fluminense, o meu amigo 
e C'orreligionário Dr. Roberto Silvei· 
ra, môço inteligente, dinâmico e 
profundamente preocupado em bem 
administrar seu Estaclo, jâ abando
nou a idéia, já rião se preocupa 
mais C'om a malsinada fusão, natu-



rahncnte convencido da sua incol1· 
veniência, da sua impratíC'ab!li
dade. 

S. Exa. pretende, agora,, segundo 
li nos jornais, reclamar indeniza. 
ção pela suposta perda d·e um ter· 
ritório, que jamais pertenceu ao 
Estado do Rio de Janeiro, como bem 
se vê da Constituição de 1824, do 
Ato Adiciona:! de 1834 e da Consti· 
tulção de 1891. 

Não desejo fatigar o S·enado com 
a repetição de argumentos antigos. 
Desejo, ap~nas, incorporar ao meu 
discurso, para faC'I!ita:r, mais tarde, 
se necessário, seu exame, duas pu. 
blicações que reputo de muito va. 
lor: 

1 - A entrevista da Ver·eadora 
udenista Lígia Lessa Bastos, publi· 
ca:da no "O ·Globo" de 5 do corren. 
te, em que essa ilustre professôra 
demonstra de modo claro insofis. 
mável, que é injustif!cávél a :pre. 
tensão do Governador do Esta-do do 
Rio de Janeiro, porque "até 1834 
não 'havia bens provinciais e a.té 
essa data as províncias não tinham 
autonomia dentro do sistema uni
tário imperial". 

A ·entrevista é a seguinte : 

"PRETENSÃO INJUSTIFICÁ· 
VEL DO GOVERNADOR DO 

ESTADO DO RIO" 

A Vereadora Lígict Lessa Bas. 
tos retuta as declarações do se. 
nhor Roberto Silveira - Pela 
Con-stituição de 1891, o Distrito 
Fede1'al passaria a constituir 
um Estado. 

Depois de dizer que não tem 
a m~nor base jurídica a resolu· 
ção do Governador do Estado 
do Rio de reclamar indeniza. 
ção pela, pretensa perda do ter
ritório ocupado pnlo Dis~rito 
F·2deral conform-e publicamos 
cm nossa edição do dia 30 últi. 
mo, a \11ereadora Lígia Lessa 
Bastos, falando a "O Globo". 
refutou o que qualificou de 
"pretensão inj ustifiC'ávnl" do 
Sr. Roberto Silveira,, para em 
seguida explicar, com pormeno. 

rns, qual a verdadei!·a situação 
po!itico.geográfica da Cidade 
do Rio de Janeiro. 

Não houve desmembramento 

- Pl'imelramente, pergunto 
eu: qual seria o indenlzador? 
O Estado da Guanabara ou a 
União ? Que responda o Go
Vel~nador Roberto Silveira.· A 
verdade, po1·ém, é que o terri· 
tório ocupado pelo atual Distri
to Federal jamais pertenceu, 
ou, melhor, constituiu bem do 
Estado do Rio. A Cidade do Rio 
de Janeiro é a Capital do Bra. 
sil desde 1763. Provarei que 
não houve desmembramento 
pràpriamente dito porque o 
território na,cional era uno e 
a designação de provinda sig. 
níficava apenas divisão admí-
11istra tiva. 

A primeira Constituição do 
Império do Brasil - contin'U.a 
Lígia Lassa Ba·stos - datada 
de 25 de março de 1824, dispu· 
nha: "Art. 1.0 - O Império 
do Brasil é a associação poli· 
tica de todos os cidadãos bra· 
sileiros". "Art. 2.0 ~ O seu ter· 
rltórlo é dividido em Provin· 
elas, na forma, em que atual. 
mente se acha, as quais pode
rão ser subdivididas, como pe
dir o bem do Estado". l!: claro 
que a palavra Estado, escrita 
com E ma.iúsculo, se refere à 
União, isto é, ao conjunto dos 
Podêres Públicos que governa. 
vam a Nação. Não existiram 
bens provinciais até 1834. Até 
essa da ta as províncias não u. 
nham autonomia, dentro do sls· 
t~ma unitário imperial. 

Municipio Neutro 

- Foi o Ato AdiC'ional que 
criou os bens provinciais, ],)elo 
item IV do art. 11, o qual, fi. 
xando a competência das As
sembléias Legislativas por êle 
instituídas, estabeleceu que a 
elas cabia : "Regular a admi· 
nlstração dos b~ns provinciais. 
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Uma lei geral marcarã. o que 
são bens provinciais". O· direi· 
to de dividir e redivldlr o ter. 
ritório nacional - ca.bia ao; 
Podêres Públicos nacionais c 
não aos provinciais, criados, 
como já lembrei, pelo Ato Adi
cional, que subtraiu da, influ
ência-da Assembléia Legislativa 
da- Província do Rio de Janeiro, 
a Cidade do mesmo nome, Ca
pital do Império, p~escrcvendo, 
em seu art. 1-0 : "A autorida
de da Assembléia Legislativa 
da provincia em que estiver a 
Côrte não compreenderá a 
mesma. Côrte, nem o seu Muni
cípio". Antes, portanto, da dis
criminação por uma lei espe
cial, de quais seriam os bens 
da Província do Rio de Janeiro, 
ficou o Município Neutro, atual 
Distrito Federal. excluído da 
jurisdição dos Podêres Políti· 
cos dêsse Estado. 

É mais antigo do que o 
Estado 

"Quando foi proclamada a 
República e substituída a for
ma unitária pela federativa, o 
Brasil deixou de ser uma. "as
sociação de cidadãos", confor
me a expressão da Constitui· 
cão' de 1824, passando a ser 
''união de Estados", denomina· 
ção dada às antigas províncias. 
A Constituição da. República 
de 1891 manteve a independên· 
ela do Dls tri to Federal, cujo 
território jamais havia consti
tuído bem do Estado do Rio. O 
art. 2.0 dizia: "Cada uma das 
antigas províncias formará um 
Estado e o antigo Municipio 
Neutro constituirá o Distrito 
Federal, continuando a ser a 
Capita,l da União, enquanto 
não se der a execução do dis· 
posto no artigo seguinte ... " 
Art. 3.0 "n - efetuada a mru-

. dança da Capital, o atual Dls· 
trlto Federal passa.rá o. c·onstl
tulr um Estado". 

"Eis ai, em resumo - frisou 
Ligia Lessa Bastos, a história 
da formação territorial do Dis
trito Federal, isto é, da Cidade 
do Rio de Ja,nelro. A fundação 
da cidade antecedeu à da pro
víncia do mesmo nome, cuja 
própria denominação foi tira
da daquela. O território do Dis
trito Federal não pertencia à 
Província do Rio de Ja.neiro 
porque o Império era uma as
sociação de cidadãos ·e não de 
províncias e estas eram meras 
unidades adminls'tratlvas, sem 
património próprio. A cria,ção 
do Município Neutro para sede 
do Govêrno foi ato legal, e não 
sofreu qualquer contestação 
porque, na mesma data em que 
foram criados os bens das pro
víncias, foi reClonhe.cida, a inde
pendência do Muni~ípio Neutro 
c dos podêres politicas da en
tão Província e hoje Estado do 
Rio de Janeiro. Não cabe, pois, 
a menor discussão sôbre êsse 
assunto, e multo menos qual
quer indenização.'' 

2 - A segunda publicação que 
desejo incorporar ao meu disClurso 
é a,rtigo do grande jornalista Paulo 
Filho, publicado no "Correio da Ma
nhã" de 6 do corrente, apreciando 
a conferência do Professor e Desem
bargador Dr. Homero Pinho. Jl: um 
artigo que merece ser lido, medita
do, c ~uja~ concru:;ões mostram que 
tambem esse emmente jornalista., 
como todos os que estudam desa
paixonadamente o assunto, e sôbre 
êle opinam, rconhecem o absur
do de se pretender reclamar da 
União a volta ao Estado do Rio 
ou a indenlzação devida de ter
ras que nunca pertenC"eram à ve
lhlh Província. 

Os cariocas não querem indeniza
gão, nem querem dinheiro; que
rem, isso sim, a volta das fregue
sias que foram desmembradas do 
território da. cidade do Rio de Ja· 
neiro e seu têrmo - Iguaçu, Ma· 
raplcu, rtaguai, Piedade de Magé, 
Snntó' Antônio de. Jacutlnga,, Meri-
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ti Caxias e Nilópolls, Inclusive a 
própria e velha vila de São Domin
gos da Praia Grande, que em 1835 
pertencia à cidade do· Rio de Ja
neiro - tôda.s citadas pelo jorna
lista Paulo Fllho. 

O artigo é o seg;u.lnte : 

O GOVERNADOR E A 
INDENIZAÇA.O 

É um trabalho erudito a con. 
ferêincia do Professor e Desem
bargador Homero Pinho pro
nunciada na Câmara dos Ve
readores cuja Mes·a Dlretora o 
convidou a .. realizá-la. Trans
crita nos Anais do Legislativo 
da cidade e do Congresso Na
cional, vem ela. agora em fo
lheto Ia.rgamente divulgado-

O conferencista, jurista, ca
tedrático de Direito Const!tu
.c!onal e de Direito Civil, histo
riador, acadêmico, pois é mem
bro efetivo da Academia Flumi
nense de Letras, sustenta que 
é !njuridlca e anticonstitucio
nal, face ao nosso regime, a 
idéia do plebiscito. Sàmente 
aos Estados, voluntária e es
pontâneamente, caberia a inl· 
clativa. t uma prerrogativa 
Inerente à própria a.utonomla 
que lhes é assegurada. E se 
se emendasse a Constituição? 
Ainda ai, llão seria passivei, 
porque ·o poder de emendar, em 
tal caso, "não corresponde ao 
de elaborar nova.s normas, de 
Introduzir modificações, in BU· 
bstantia, nas convenções cons· 
tituclonais, de criar exceções 
a prlnciplos gerais de caráter 
institucional do regime adota
do". São pala.vras do conferen
cista, Presidente de dois Tribu· 
nais, o da Justiça e o Regional 
Eleitoral, ambos do Distrito F·2· 
dera!. 

Por outro lado, nenhuma no
vldatle se terá no conjunto fe
derativo com o Estado da Gua.
nabara. Foi o que se prescre· 
veu desde a constituição de 
1891. Surgiu logo que a Repú-

bllca incorporou, como unida
des da Federação, os Estados 
e o Distrito Federal. A emenda 
Wandenkolk-Saldanha Ma r i· 
nho ao art. 2.o do anteprojeto 
da primeira Constituição Re· 
publlcana provisória foi que lo
grou a primazia de falar em 
Estado da Guanabara. Nada 
menos de 68 anos de Idade. -
Dec. 914-A, de 23 de outubro de 
1890. O Distrito Federal, à par
te a autonomia de se governar 
por si mesmo, que lhe escamo· 
tearam, tem o que têm os de· 
mais Estados. Impõe e a.rreca-

. da tributos; elege Deputados 
à Câmara e completa a compo
sição do Senado. Para êste a 
nenhuma outra Municipalidde 
ou Território é permitido des
pachar representantes. Cada 
Estado dá três Senadores. Pois 
o Distrito Federal também os 
dá. Tem o seu Tribunal de 
Contas, que, exceto o de Salva
dor, a nenhum outro Municipio 
é facultado organizar. Tem o 
seu Tribunal de Justiça, gozan
do ainda da dupla prerrogativa 
de ser a sede de um Tribunal 
Regional Eleitoral e de fornecer 
um delegado de sua justiça pa.
ra que com êste se forme o Trl· 
bunal Superior Eleitoral. 

O conferencista analisou os 
argumentos fusionistas, que 
classifica : de ordem Mst6rlca, 
d8 natureza polftfca· e d8 cará
ter econômfco. Quanto ao pri· 
melro, a Provincia do Rio de 
Janeiro e a Cidade do Rio de 
Janeiro provinham de Capita· 
nias diferentes, a de São Tomé 
e a de São Vicente. As terra.s 
da Cidade do Rio de Janeiro é 
que vieram a· constituir o Mu
nicipio da Côrte, o Neutro do 
Império e, afinal, o Distrito Fie· 
dera! da República, que o ado· 
tou como futuro Estado. Da 
Cida.de do Rio de Janeiro e seu 
têrmo desmembraram-se as fre-
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gueslas de Igua.çu, Mara.picu, 
Itaguai, Piedade de :Magé, San· 
to Antônio de Jacutlnga, :Meri
ti, cax1as, Nllópolls, incorpora.· 
das à velha Provlncla. do Rio. 
Coisa curiosa, assinala. o confe. 
renclsta, reportando-se a. Ro· 
berto Acctoll e a Noronha SIIIIl· 
tos : "Nlteról, antiga VIla de 
São Domingos da Praia Grande 
e VIla R~al da Praia Grande 
a.té' comêço de 1835, estêve sob 
a jurisdição da Cidade do Rio". 
Desanexaram-na.. Em compen
sação, observou Vieira Fazen
da, "velo para cá a freguesia 
de Bom Jesus do Monte da. nha 
de Paquetá". 

Isso de devolução a titul;lei· 
vindicatório, é assunto remoto. 
Foi tema. de debates na Consti
tuinte de 1891. Não vingou a 
pretensão de Erico Coelho e ou
tros com assento na histórica 
Assembléia. 

No toea.nte à natureza. polí· 
tica., argumentou o conferen· 
cista que a hipótese de um Es· 
tado forte e poderoso, resultan
te da fusão do Estado do Rio 
- Distrito Federal, é de indole 
duvidosa. A pluralidade de par
tidos acabou com a preponde· 
rância dos cha.mados "grandes 
Estados". Nem há. mesmo gran
des, nem pequenos partidos. 
Os grandes não se bastam. 
Para sobreviverem, fazem as 
mais absurdas e imorais allan. 
ças locais. Os pequenos, mais 
leais às suas ideologias, sofrem 
do mal de falta de eoesã.o. 

A respeito do cará.ter econõ. 
mico, nem é bom falar. Basta 
citar, entre outros, um dos pos.. 
tulados do conferencista: ne
nhum Estado brasUelro vive 
.por si mesmo, porque lleillhum 
é auto-suficiente. A circuns
tância de todos precisarem una 
dos outros é o que dã. o sentido 
mais elevado do sistema fede· 
ratlvo, criando "a sollde1> na.
cional, a união Indissolúvel de 
suas unidades-membros". 

Ao futuro pequeno Estado da 
Guanabara, com seus atuals 
quase três e melo milhões de 
habitantes, nada faltaria para 
que em breve fôsse um grande 
Estado. A Suíça, sem matérias. 
primas e com quatro milhões 
de habitantes, é uma grande 
nação demOC'l'á.tlca, super-de
senvolvida e super-tndustrlall
za,da, guardando em seus ban
cos a maior parte do dinheiro 
do mundo. 

Se o jovem Governador flu
minense tivesse ouvido ou lido 
a conferência do Professor e 
~sembargador Romero Pinho, 
não se teria saldo com aquela 
enormidade de há poucos dias: 
reclamar da União ou a volta 
das terras cariocas aos seus do
minios ou a devida indeniza. 
ção. Mas volta ou indentzaçã.o 
~omo e porque, se essas terras 
nunca pertenceram à velha 
Provlncla da nossa viztnhan. 
ça ? Ao contrário. As fregue
sias que foram desmembradas 
do território da Cidade do Rio 
de Janeiro e seu têrmo - Igua
çu, Mara.plcu, Itaguai, Piedade 
de 'Magé, Santo Antônio de Ja. 
cutlnga, :Merltl, Caxias e Nlló· 
polis, Inclusive a própria e Ve· 
lha Vlla de São Domingos da 
Praia Grande, que a.té 1835 per
tencia à cidade do Rio - é que 
deviam retornar aos domlnlos 
do futuro Estado da Guanaba
ra. :S:ste devolveria a.o Dr. Ro· 
berto Silveira a freguesia de 
Bom Jesus do Monte da. Dha 
de Paquetá, desanexada em 
1835, por ato da Regência de 
Lima e Silva., Costa Carvalho 
e campos Vergueiro. 

Demais, a grande maioria 
das populações da Baixada. -
Caxias, Ma.gé, Nova Iguaçu, Me· 
rlti, - trabalha, produz e ga· 
nha ;no Distrito Federal. 

O GoVtlrnador é contra a fu· 
são. Mas é pela lndenização. 
Até pal't':!e que com Isso êle só 
quer faz.~r um negócio bom". 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Prc· 
sidente. (Muito bem. Mttito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. 

Não há outro orador inscrito. 
(Pausa). 
. Não havendo quem peça a pala

vra; parssa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeira dis
cussão, do Pl'ojeto de Emenda 
à Constituição ·n.o 2, de 1S59, 
que altera dispositivo•s consti
tucionais· referentes à organiza· 
ção do Estado ela Guanabara, 
tendo Parecel'es da Comissão 
Especial : I - Sôbre o Projeto 
inicial : n.0 233, de 1959, con
trário (com voto em separado 
dos Srs. Senadores Jefferson de 
Aguiar e Afonso Arinos) ; II -
Sôbre o substitutivo apresenta. 
rlo em Plená.rio em primeira 
discussão: n.o S25, sugerindo 
modificações. 

O SR .. PRESIDENTE - A primei· 
ra matéria da Ordem do Dla. é a 
votação do Projeto de Emenda à 
Constituição n.o 2, de 1959. 

Não há número para votacão. 
Passa-se à matéria seguinte. • 

Continuação da discussão 
única do Requerimento n.0 9, 
de 1960, do Sr. Senador Jetfer· 
son de Aguiar, solicitando a 
tramcrição nos Anais do Sena
do do discurso proferido pelo 
Sr. Presidente da República na 
reunião ministerial realiroda 
em 1.o do mes em curso. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa· 
lavra. o nobre Senador Afonso Arl
nos, primeiro orador inscrito. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Sr. Presidente, em virtude do 
a·cúmulo de oradores que aqui com 
notória competência e extraord!ná· 
rio brilho se manifestaram, na ses
são de s·exta-feira. transata, com 
relação ao requerimento de autoria 
do nobre Lider da Maioria, sollcl· 

tei à Mesa, para não mais exigir 
a atenção benévola do Sena.do ao 
fim de larga tarde de debate, me 
fôssz transferido o uso da palavra 
para a sessão de hoje. Tive a. for
tuna de contar com o apoio do Lí· 
der da Maioria, Senador Jefferson 
de Aguiar, que, concomltantemen· 
te ao meu requerimento, se fêz tam
bém insC'rever para. a sessão ordi· 
nária desta tarde. Tenho motivos 
especiais para me felicitar .com a 
decisão tomada, porque poderei ma· 
nifest.ar os pontos de vista da !Ba.n· 
cada da Minoria nesta Casa não 
apenas em relação ao discurso que 
constitui objeto do requerimento 
qu,e hoje vamos vota.r mas também 
em referência à longa e movimen
tada CXIJOSição que o Ilustre sr. Pre
sidente da RepúbllC'a houve por 
bem fazer na noite daquele mesmo 
dia, como narrativa enC'omiástica 
das realizações da sua obra de Go· 
vêrno. . 

Ouvi, sr. Presidente, essa expo_Sl· 
cão no decurso de uma rãpida Vla· 
gem daqui para Petrópolls e pude 
acompanhar, pelo rádio, o desenvol· 
vimento daquela memorâvel peça 
de auto-glorificação. Devo dizer 
que um dos a.spectos que S·e me afi· 
guram mais delicados da C'ampanha 
política já iniciada e em cujos trâ
mites prosseguiremos sem desfale· 
cimento no decorrer dêste ano -
um dos asp·ectos mais delicados des
sa. C'ampanha, dizia eu - é precisa
mente a dific-uldade cada vez maior 
com que, nós da Oposição, nos de· 
frontamos :no acesso às fontes mais 
largas de comunicação com a opi
nião pública. 

Claro que vivemos em uma. époC'a, 
em um século, em uma fas.e em que 
a Informação toma, sem dúvida, o 
colorido da propaganda; claro que 
não desconheço o significado, a lm· 
port.ância que representa a propa
ganda politica dentro do quadro 
das lutas democrât!C'as. 

Certo é·, Sr. Presidente, que, des· 
de o mais vetusto passado das ins
tituições estatais, sempre encontra· 
mos o germe dessa.s Instituições de 
propaganda, acompanhando ·e colo-
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rindo o s crviço natural da informa
ção. Dentro, porém, da multlplicl· 
dade de avisos, or>lnlões e julga. 
mentos que se desdobram no trato 
do delicado assunto da propagan
da política, uma coisa parece in· 
contestável e é, s~m dúvida, unta 
aquisição da experiência. moderna 
- é que, s~ existe um sentido e 
uma definição para a propaganda 
democrática, êsse sentido e essa de
finição se resumem na simples cir
cunstância de ela não ser monopó· 
Iio de ninguém. O que caracteriza, 
o que dá o tom à prop:tganda tota. 
litária, à propaganda an ti-democrá
tica, é o seu caráter monopolístlco, 
é o fato de ela ser entregue, quer 
por via de deliberação uni! a teral de 
um Poder ditatorial, quer por via 
transversa, cirC"Ular, mas não me· 
nos real, da posse efetiva das ins
tituições económicas e legais que do
minam os meios de comunicação. O 
que realmente torna de tom e tipo 
ditatorial uma propaganda, é a cir· 
cunstância de ela não ser assegu. 
rada, nas mesmas condições de 
igualdade, às outras correntes po
líticas que coexistem pacificamen· 
te derntro do panorama da Demo
cracia. E, se existe, no momento, 
uma. inferioridade para nós paten. 
te - que não. devemos ter receio 
de prodamar, antes a necessidade 
de declarar - essa inferioridade se 
revela, manifesta, exprime e acen
tua na dificulda.de, cada vez maior 
com qu·e nós, da Oposição, conse
guimos fazer chegar aos ouvidos 
distantes da opinião brasileira as 
nossas criticas, as nossas reservas 
e as nossas o b jeções . 

Sr. Presidente, desde logo, rleclu· 
ro portanto, que rec·onheço em nós 
essa inferioridad~ c essa dificuld:J.· 
de. Longamente, continuadamente, 
permanentemente nas duas Casas 
do Congresso Nacional, a Oposição 
vai à tribuna, analisa., disseca e 
autopsia o cadáver das mentiras 
governamentais, e, no entanto, s·on
timos em tôrno de nós como :uma 
câmara pMumática. de incliferenç:~. 
e de sllênC'io, porque não temos 
aqnêleH instrumentos eficazes nem 

aquêle poderio necessá.rio para fa· 
zer chegar a nossa voz, desta tri· 
buna, às camadas da opinião. 

É, portanto, sabendo desta encru· 
zllhada em que nos encontramos 
que aqui vim, como r-epresentante 
da Bancada minoritária,, cumprir o. 
nosso dever, com galhardia, entu
siasmo e a esperança de, mais uma 
vez, situar a nossa. posição, em fac~ 
da conjuntura política nacional. 

sr. Presidente, oportuno é o mo· 
mento para, uma vez ma.is tratan
do dêsses aspectos circunstanciais, 
proc.essuais da propaganda, salien
tar a conveniência e, mesmo, a. in
dispensabilidade de que a Mesa do 
Senado, às vésperas da nossa trans
ferência para a. nova ·Capital, con
centre sua atenção neste aspecto, 
que não é. de pormenor, mas essen
cial de conferir ao Congresso da 
República, isolado por algum tem
po em Brasilla, aquêles necessários 
instrumentos de comunicação com 
a opinião públk:a brasileira, ou me. 
lhor, a posse privativa de uma emis· 
sora. de rádio, capaz de cobrir, com 
suas ondas, todo o território nacio
nal. 

Nunca fui ainda não sou e nem 
serei contrário à interiorização da 
sede do nosso Govêrno. Reiteradas 
são as minhas manif-estações nesse 
s,entido, na, tribuna da outra casa 
do Congresso. Sincera a convic·ção 
que, há longo tempo, alimen~o. da 
nec,essidade dessa etapa de trans
formacão nacional. 
D~ Çesto, Sr. Pr.;sidente, sem des· 

conhecer, sem negar, pirrônicamen
te, a influêncio. prepond·erante do 
atual Govêrno da República na so· 
lução dêsse problema, não deixo 
de citá·lo como afirmação necessá
ria da etapa histórica que atra.ves. 
samos. 

Esquecem-se muitos aqui, nos 
louvores nos epinicios, nos coros 
triunfal~ que se levantam em tôr
no da pessoa do sr. Presidente da 
República, em rela·çã.o a êsse pro
blema· esquec:em·S·e, freqUentemen
te, os 'que assim procedem, da ori
gem estritamente parlamentar e r~. 
gislatlva dessa providência. 
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Sabem aquêles q11e, nesta Casa, 
foram Constituintes em 1946, e sa· 
bem particularmente os que Jnte. 
graram os trabalhos da Grande 
Comissão, os esforços realizados, 
dentro daquele órgão, pelo Senhor 
Deputado Arthur Bernardes, da re
presentação de Minas Gerais, para 
fazer reviver, no texto da. Consti· 
tulção de 1946, o dispositivo que 
constava da primeira. Carta. Repu· 
bllcana, q:u.e fõra repetido no Esta· 
tuto de 1934 e suprlmldo no de 
1937. 

Foi, portMlto, dellberaçio toma
da pela Grande Comissão, CDmo ór
gão competente da. Assembléia 
Constituinte, adotada pelo Plenário 
daquela casa que se restabeleceu o 
dispositivo ao qual o Congresso Na· 
clonai jamais deu apoio. 

sr. Presidente, as preocupações e 
as reservas que nós, da Oposlçio, 
temos em relação ao problema da 
transferência Imediata, nos têrmos 
em flUe se vai dar, têm sido mal in.• 
terpretadas, mesmo por alguns cor
rellglonárlos nosso.s, que se inserem 
entuslàsticamente naquilo que se 
dellberou chamar "o bloco muclan-
cista". · 

N'ão é, absolutamente, a pre()o 
cupação material de C'Onfôrto egofs.. 
tlco, da comodidade corporal o que 
nos assalta; pelo contrário, é a Jm. 
tenção de tomar compatfveis com 
a no.ssa tra.nsferêncla os Instru
mentos Indispensáveis ao e:xercfclo 
da nossa missão. 

Ainda hoje, um Ilustre represen
tante da minha Bancada na Câ· 
mara dos Deputados, jovem e brl· 
lhante membro da nova geração de 
parlamentares brasileiros, argiila a 
existência de condições milllmas de 
caráter material que devem ser 
Implementadas até a data da trans. 
ferêncla, sem fazer qualquer alu· 
são a nossa posl~o. que não é a 
de e:xlglr elementos progressistas de 
aspectO material; antes, a de re
clamar não o minlmo, mas o con· 
venlente, o necessário, o lndispen· 
sável àquelas condições de nature
za técnica, politica e democrática 
para que possamos lá c:xercer a con-

tento as funções que, com tanta 
dificuldade, aqui desempenhamos. 
Entre essas está a que aC'abo de me 
referir, Isto é, a dellberação vigoro· 
sa e varonll do Congresso Nacio
nal de se reservar um daqueles ca
nais de rádlo-comUIIllcações oficiais 
para seu uso, enquanto tal julgar 
conveniente, durante o periodo lnl· 
ela! do nosso funcionamento no in
terior do Brasll. 

sr. Presidente, êsse é apenas um 
aspecto _parcial e transitório das 
apreclaçoes que aqui desejava for
mular em relação à exposição do 
Sr. Presidente da República. O que 
mais me Impressionou nela, o que 
mais me marcou, na audiência da· 
quele torvelinho faiscante de ex· 
pressões otlmlstas, foi aqullo que, 
modernamente, tem sido qualifica· 
do como o culto da personalidade. 
Não há dúvida de que o progresso 
dos paises, o adiantamento dos po
vos, a fellcldade das nações pode 
ser aferido e constatado em grande 
parte, pelo vulto. de suas realiza. 
ções materiais, Dúvida também 
não exiSte - pelo meno.s para aquê
les que têm o hábito de meditar 
sõbre os documentos escrito.s ou 
não escritos, mas gravados na me
mória eterna das pedras, na anã· 
llse das épocas blstóriC'as - que 
êsses ê:xltos materiais, por si Só, 
não correspondem, de forma algu· 
ma, nem ao desenvolvimento efe
tivo das nações, nem à fellcldade 
lndlscutivel dos .povos. Se assim 
fõs&e, não teriamos o julgamento 
que temos sôbre as dinastias farafl. 
nicas, que erigiram os misteriosos, 
os enigmáticos monumentos que 
ainda hoje nos surpreendem pela 
sua grandeza; se assim fôsse não 
teriamos a opinião que mantemos 
sôbre a quadra do . deperecimento 
politico, de exaustão eC'Onômlca e 
de desastre social que foi o Impé· 
rlo Romano, coincidente com o es· 
plendor gigantesco de sua monu· 
mentalização biográfica; se assim 
fôsse, Sr. Presidente, nós niio moo· 
teriamos a Impressão que mante
mos sôbre a Insidia, o drama obS
curo, o crime permanente, a revol-
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ta sangrenta que foram os Estados 
citadinos da. Renascença italiana, 
entretanto fonte perene daquelas 
criações maravilhosas que ainda 
hoje comovem a nossa observação. 
E tantos outros exemplos, e tanta.s 
~utras situações poderiam aqui ser 
Invocadas em que correm parale· 
lamente, como uma espéete de deli· 
rio de engrandecimento dos chefes 
e de sua sagra.ção pelos êxitos es. 
petaculares, o esquecimento, o 
abandono, a pobreza das massas 
que contribuem com o seu suor 
para a perenidade !1usór!a. dêsses 
monumentos. 

É profundo, é insanável o amar
gor que sai das raizes do povo para 
eclodir na vaidade efêmera. das ro
sas. E aqui, Sr. Presidente, mais 
uma vez insisto na linha das nos
sas .observações sem rancor, na li
nha da.s nossas advertências sem 
maldade, que devem servir não 
apenas como um apêlo à consc!ên· 
c!a dos governantes, mas, como um 
aviso à memória dos governados, 
para a des!guaildade, o desnivel, 
que se verificam hoje no BrasU, e 
que o Brasil oferece a todo o mun
do, entre o empenho, o esmêro c o 
esfôr~o na realização de monumen
tos ap:trentes e o abandono, o olvi
do e o esquecimento em que estão 
os .problemas d!reta.mente afetos 
ao homem. 

Aqui recordaram os oradores da 
Oposição a trágica, a sinistra ant!. 
nom!a, que se revela através da.s 
citras, que dizem respeito a previ· 
dência social, à Saúde Pública e à 
cduooção do povo com aquelas que 
explode, como fogos de artificio na 
llumina.ção de outro tipo de inver
são governativa. 

Nesse particular, para se defen
der das acusações, que êle sabe ir
respondive!s, os argumentos do Se
nhor Presidente da Repúbl!ca - e 
eu os ouvi, dlretamente, do seu dis
curso - são de um tr!vlallsmo ln
faJntU, de uma superf!clalldade irri
sória, de uma lamentável patetice. 
O Presidente diz, por exemplo, que 
é um êrro, quando não uma aglta
çíto e~térll dos seus adversários in-

conciliáveis, aqui .virem reclamar 
contra a carestia. da vida, alegando 
fatôres como os que constam de pu
bl1ca!}ões oficiais, relativas à ascen
ção dos preços dos alimentos. 

O exemplo que ocorreu a s. Exa., 
e que eu ouvi, foi o do preço da 
C'a.rne, em 111osso Pais. Então, dlz!a 
o brilhante orador diamant!nense 
que, enquanto nós daqui ;reclamá
vamos pelo pa.gamento de cento e 
vinte cruzeiros por quilo de carne 
- que ouço dizer vai a cento e cln
qüenta - nos Estados Unidos pa
ga-se cinco dólares, ou, segundo êle 
próprio, mil cruzeiros por um bife 
em um restaurante. 

sr. Presidente, em uma Casa de 
gente que se respeite, de gente res
peitável - de resto não é minha 
Intenção dizer que s. Exa. não o 
seja menos - não preciso insistir 
sôbre a vanidade e fragilidade dês
se tipo d1! argumentação, porque a 
idéia de que cinco dólares valem 
mil cruzeiros é apenas a confissão 
pessoal de S. Exa. de que as metas 
da sua velocidade aérea tranapuze.. 
ram a casa dos duzentos cruzeiros 
para o preço do dólar. s. Ex111., po
rém, esquece-se de que se fizesse 
também o cálculo de quanto ganha 
um operário, nos Estados Unidos, 
na base da mesma conversão, che· 
garia a um sailár!o médio de cento 
e cinqüenta. dólares por semana, o 
que daria o total de cento e vinte 
mil cruzeiros por mês. Então, a 
resposta que se pode dar ao sr. Pre· 
sident-e da República. é a de que Stl 
o bife custa mil cruzeirós em um 
restaurante de Nova Iorque, um 
operário nos Estados Unidos ganha 
cento e vinte mil cruzeiros por mês. 

Argumentos dêste tipo, declara· 
ções desta ordem, defesas dêste 
jaez, são verdadeiramente !nconce· 
biveis, numa; exposição a sério, fei
ta por um homem de Estado. 

Do mesmo modo, a narrativa for· 
mulada por s. Exa. sôbre a ·fomta 
pela qual resolveu o problema das 
comunicações entre o Acre e as de· 
mc..ls Unidades Ft•deratlvR~. é sim 
plesmente de estarre'!er. 
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Conta o meu brilhante coesta
duano, o meu simpático ex-amigo 
dos seus tempos de ~refeito de Beio 
Horizonte, que foi procurado recen
temente em Brasília por cinco Go· 
vernadores, três de Estado e dois 
de Território, os quaJs, em conver. 
sa ocasional, fizeram sentir o Iso
lamento em que se estava do Ter
ritório do Acre; e s. Exa., num ges
to que se pare.ce muito com outro 
visto no reinado· d·e um dos últimos 
imperadores da Rússia, S. Exa. pe
gou do lápis e do papel e mandou, 
num "ukase", se fizesse a estrada 
entre Brasilia.e a Capital do Terri· 
tório do Acre, Rio Branco. 

Para o a.uditor dêsse programa 
espantoso, se não houvesse a tal 
conversa entre o ilustre Presidente 
da República e os cinco Governado· 
res, o problema. do Acre jamais SP.· 
ria estudado, jamais seria equacio
nado. Mais ainda de pasmar é que 
a solução de problema tão grave, 
como seja o da penetração do siste
ma, rodoviário brasileiro, obedecesse 
à memória volúvel dos administra. 
dores, preocupados com questões 
imediatas, obedecesSt> às injunções 
instantâneas elas conversas digesti
vas, o)JedeC"essc, a circunstâncias ln· 
teiramente alhela.s a qualquer con· 
cepção de um estadista moderno, 
cuja. ntividade se deve basear no 
conhecimento das necessidades do 
Pais na perqulr!ção do processo de 
enfrentá·las, enfim, no pla·neja.men
to global de um Govêrno. qtt·e me· 
reça êsse nome. 

sr. Presidente, muito além daque
la serra que azula no horizonte, co
mo diria o honrado c·olega Senador 
Fernandes Távora, recordando suas 
ldturas distantes, ele Alencar, mui· 
to além daquela serra que azula no 
horizonte, foi a imaginação escal. 
dada. do Presidente. Do que ouvi
a loquacidade, a volubilidade, a ale· 
gr!a, o entusiasmo, a prestança, a 
agll1da,de, a fôrça com que o Se· 
nhor Juscelino Kubitschek disse as 
coisas mais espantosas, nessa di& 
sertação ou palestra.s de rádio - fi
C'OU·me a segura convicção de qu~ 
s. Exa. t('m, l'ealm-cnte, um futuro 

diante de si; Por piores que sej!llm 
as perspectivas da nossa vida poli· 
tica, por mais desgraçado que seja 
o porvir de qualquer um de nós em 
face das fôrças incontroláveis que 
se levantam nesta hora,, c·ontra a 
democracia brasileira por mais tur
vo, por mais ameaçador que o por
vir se ofereça, estou certo de que 
s. Exa., para gáudio de seus ami· 
gos e segurança. da sua ilustre e 
respeitável família, jamais careC'e· 
rá de trabalho honrado e bem re· 
munerado; é o mais espantoso ani· 
mador de rádio que tenho escuta
do nestes últimos tempos. Ai, rea.l· 
mente, as suas qualidades são ex· 
traordlnârias. Fiquei cativo por ver 
como se pode erigir uma constru. 
ção de lantejoulas, baseado em ar
gumentos primários. 

Ocorre-me, de repente, fato como 
êste : quando o Sr. Presidente dai 
República fala no problema da: 
Agricultura, diz que tem feito mais 
do que qualquer outro, pois tôdas 
as providências que tem tomado, 
no sentido da industrializa,ção, re
percutem sôbre a produção agrí· 
cola. 

O Sr. Fernandes Távora - Por 
tabela. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Para demonstrar a veracidade do 
que diz, o Sr. Juscelino Kubitschek 
refere·se a..o êxito da indústria auto
mobilistica, c comuniC'a estar empe
nhado em estudos no sentido de 
dar à Nação, no próximo mês de 
agôsto, o primdro trat.or fabricado 
no !Brasil. No mesmo momento em 
que declara que, através ele imple· 
mentos àprodução a,gricola do nos· 
so Pais, está fabricando milhares 
de automóveis por ano, diz estar em 
estudo, para que possa oferecer à 
admiração nacional, o modêlo do 
primeiro tra ti:> r sa.ido das nossas fá· 
bricas. /, 

O Sr. Lobão da Silveira - Per
mite v. Exa. um aparte ? 

O SR. AFONSO ARINOS -
Com prazer ... 
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· O .Sr. Lobão da Silr;eira - Não 
acha v. Exa. que a instala,ção da 
indústria de automóveis no Brasil 
veio concorrer para o melhor trans. 
porte de nossa produção e para que 
nossas estradas tivessem pap:'!l sa. 
liente Iül solução do problema da 
agricultura ? 

O SR. AFONSO ARINOS 
Meu caro colega, em primeiro lu
gar, a Indústria d·e automóveis no 
Brasil foi, antes de ma,is nada, e 
principalmente, uma indústria de 
câmbio. Não nego já exista uma 
situação concreta, cuja remoção 
acarretaria resultados prejudiciais 
à. economia; nacional, Soú homem 
realm<ln te· ·moderado. 

O Sr. Lobão da Stlvetra - Seria 
preferi-ver · · import'arrilós · aütomó
vels? 

·~ ' : 

.. O. SR .. _. AFONSO ARINOS -
Não digo isso; seria preferível que 
tivéssemos proporcionado à nossa 
indústria bases de realismo mais 
convincente. cu um protecionismo 
monopolista menos l"e.pelente. AS· 
sistimos a um protecionismo mono
poliste. cambial que, através da ins
talação de firmas estrangeiras, aqui 
recolheu bt:!nefícios que serão devi
clamente apreciados no momento 
oportuno. Alguma,s dessa.s flrmas, 
infelizmente, têm relações lndiretas 
com pessoas da especi~l estima do 
Sr. Presidente da Republica. 

o Sr. Lobão ela Silveira - O Bra
sil lucrará grandemente no seu de· 
senvolvimento eeonômlco ·e indus
trial com a lnsta,lação e expansão 
dessa indústria. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Agradeço ·ao nobre Senador pelo 
Pará a hcmra do se11 aparte, e pros
sigo nas minhas consld~rações. 

sr. Presidente, a. propósito da ln· 
dustrialização, dizia eu que ela é 
uma realidade no nosso País. Sei 
que a sua defesa é um dos slogans, 
uma das frases feitas de certa po
sição d·e intransigência naclc;malis· 
ta, mas nada disso me lnhmida, 
nnda disso m~ obriga a: recuar ela 

minha posição de considerar êsse 
tipo de industi"iallzação forçada 
uma forma de oligopóllo, com o en
riquecimento de .camadas diminu
tas de nossa. população, em detri
mento e com esmagamento da 
grande maioria da massa trabalha· 
dera, que não tem, sequer, como 
manifestar sua revolta, sua desespe· 
rança e seu sofrimento. Não sou 
contrário à. industrialização; · nln· 
guém o pode ser. l!oi'ã.o sou contra. a 
acumulação capitalista, desde que 
ela se processe, através de um sis
tema que, realmente, distribua os 
be11efícios dêsses luC'ros por cama
das cada vez mais amplas da popu
lação naciona,l; sou contrário à sua 
limitação, ao seu reduto, ao seu 
entrincheiramento no centro, no 
cerne de algumas centenas de fami· 
lias e de emprêsas que eonstituem, 
hoje, um dos mais gigantescos mo
numentos de enriquecimento de 
todo o mundo, que· tem, neste mo
mento, segundo informações qllje 
colhi, depósitos de moeda.s estran
geiras em Bancos dos Estados Uni· 
dos c da Suíça que correspondem 
aproximadamente a· outro tanto da 
circulação monetária do Pais. Iss_o · 
em detrimento de quem ? - Do pa
ria da, soci·edade brasileira, do filho 
espúrio dêsse matrimónio do Go
vêrno com as finanças, que é o tra
balhador do campo, esmagado, não 
representado, incompreendido, in· 
capaz sequer de compreender o de
sastre que representa. para êl<i essa 
falsa prosperidade e esta crim!no. 
sa tra'llsformação da economia. 

O. Sr. Lobão ela Silveira - Não 
podemos negar que mais de melo 
milhão de pessoas tem. hoje, o sus
tento assegurado pela indústria au
tomobilística, que também objetiva 
facilitar o desenvolvimento de ou· 
tras Indústrias como a dos trata
res, que surgirão para beneficiar o 
homem do campo. 

. O ·. SR .. AFONSO ARINOS -
Não me refiro, dlretamente, à in
dústria, do automóvel, mas à indus
trialização cm geral tal como se 
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apresenta, e sei que estou abrindo 
um flanco em meu discurso a criti
cas mais veementes do que a do no
bre colega. Quando, porém, v. Exa. 
fa.la em quinhentas mil pessoas que 
encontram trabalho, não sou con
tra estas quinhentas mil pessoas, 
mas sou a favor de muitos outros 
milhões de pessoas que perdem seu 
trabalho pela miséria dos campos 
e seguem para as cidades para su· 
perpovoar as favelas e viver da ca.· 
ridade fementlda, como alvo prefe· 
rido da agitação daqueles que que
rem, n·o Brasil, o extremamento 
dêsse divórcio· entre a miséria. da 
grande massa e a opulência das pe
quenas elites, a fim de fazer com 
que o Pais seja, então, um caldo 
de cultura da. anarquia, da luta fra· 
tricida e da revolução social, que 
é o caminho fatal para onde leva 
a inconsclênc!a dos gozadores e a 
ignorância. daqueles que governam 
em nome de uma lei que desconhe
cem. 

·o Sr. Lobão da Stlvetra- A cria
ção de favelas em tõdas as cidades 
do Pais, quer capitais, quer C'ida
des do Interior, é produto da in
c'O.rla dos adm'nlstradores munici
pais, que permitem a lnsta.lação de 
barracos em precárias condições de 
higiene. :S:sses são os culpados e 
não o Govêmo atual. 

eu, a experiência do contato pessoal 
com as massas faveladas do Distri· 
to Federal, veria que oitenta ou 
mais por cento dos habitantes das 
favelas são desajustados trabàlha· 
dores do campo ... 

O Sr- Lobão da Silveira - Se as 
autoridades municipais não permi· 
tissem que se iniciassem os aglome
rados, não surgiriam as favelas ... 

O SR. AFONSO ARINOS -
. . . que vêm para a cidade tangi
dos pela. miséria do meio social 
em que vivem. Por conseqüência o 
fato que V. Exa. argúi de que se 
trata de Incompetência munia!· 
pai ... 

O Sr. Lobão da Stlveira - ExClU· 
s!vamente. 

O SR. AFONSO ARINOS -
. . . permitir o abarrotamento nas 
favelas, não é digno de seu patrio
tismo e da sua caridade. Quer Vos· 
sa Excelência que as autoridades 
municipais mandem incendiar as 
fa.velas, expulsar os favelados e me
tê-los na cadela ? Isto se fêz no 
tempo de Henrique VIII da Ingla· 
terra, com os trabalhadores do 
campo desajustados, procedimento 
que mereceu o estigma, o libelo, a 
condenação eterna. e que levou Tho
mas Morus a escrever "A Utopia". 

O SR. AFONSO ARINOS - :S:sse livro retrata a luta daqueles 
Caro Senador Lobão da Silveira, ra· que observavam a Insanidade do 
ramente tenho divergido tanto de procedimento semelhante a.o do Rei 
uma pessoa que me merece re!lpel· da, Inglaterra que mandava matar, 
to e raramente tenho tido tanta cóndenar, executar os trabalhado· 
consciência dos fundamentos da mi· rés do campo. Evadidos pela ind'O.s.. 
nha dlvergêncta como eu de Vos· ·tria que então se Instalava, diri
sa Excelência, neste momento. ,A. > giam-se a Londres à procura de ca
ravela não é problema municipal, mida. Favelados -. como eu dizia 
é problema nacional e é um .. proble- _ são homens que· deixam o campo 
ma do campo. · tangidos pela. necessidade. E é des.. 

d sa maneira que v. Exa. quer que as 
O Sr. L<!bão da Stlveira - As a • autoridades. municipais dêem solu· 

minlstraçoes . municipais siío as - ao problema do campo. 
culpadas. çao 

O SR. AiFONSO ARINOS O Sr. Lobão da Silveira - Vossa 
Se v. Exa. percorresse, como eu fiz Excelência, está sendo Injusto, j_a· 
na minha campanha esta cidade mais permitiria eu se desse soluçao 
f,le favelas, se v. Exa.' tivesse, como dêsse gênero, · 
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O SR. AFONSO ARINOS -
Favelado é o detrito da industria
lização, é o J!xo, é o estêrco que 
alimenta as flôres das boite.s. 

sr. Presidente, dizia eu, o nobre 
Presidente. da República falou ain· 
da em transporte e não mencionou 
que êste desapareceu· no seu Go· 
vêrno. 

Ainda ontem 11 nos jornais que 
as companhias nacionais de nave
gação possuem só um barco capaz 
de navegar e êste fôra requisitado 
pelo Exército para transportar ofi
ciais para seus domicílios. 

As estradas-de·ferro a que alude 
S. Exa. foram obj·eto, no Govêrno 
do Presidente Getúlio vargas, a 
cuja memória sou insuspeito de fo.· 
zer referência - de estudo de 
maior interêsse por parte de técni
cos de reputada competênC'la no 
campo majoritário, e no técnico. 

A constituição da Rêde Jl'erroviá
rla Federal teve por objetlvo libe
rar sua atividade da influência d·e· 
letérla do empreguismo e da poli· 
tica. E então, quando fala em al· 
guns milhares de vagões que a.dqul· 
riu, em alguns milhares de trilhos 
que C'olocou, s .. Exa. omite a desar
razoada administração empreguis
ta, personalista e dissipa.dora, que 
com a responsab111dade lndireta 
dos ocupantes ocasionais dêsse 
pôsto, mas com a responsabilidade 
direta do Govêmo, tra.nsformou a 
organização em uma fonte de defi· 
ctt de quatorze bilhões de cruzeiros 
por ano. 

S. Exa. fala no desenvolvimento 
da in·dústria rodoviária e engalana
se, coro~~rse de pãmpano e louro, 
com as vitórias da Petrobrás, cria· 
ção da Oposição, da qual participei 
diretamente, pessoalmente, sabendo 
por miúdo o. história do que foi esta 
lei, o nosso esfôrço para. transfor
mar uma mensagem que tinha um 
objet·ivo em uma lei que tem fim 
diferente, uma vitória em que con
tamos realmente com o apoio de 
tôdas as fôrças conscientes da. po
litica. nacional, mas vitória sôbre 
uma batalha que foi iniciada por 
pós, a batalha d!J. estatização da 

produção. do petrôleo e o monopó
lio do Estado sôbre essa produção. 

Diz, então, S. Exa. que a Petro
brás alcangou os indices da sua 
produtividade de 6.000 para 40.000 
barris :no decurso dos dois primei
ros anos de seu Govêrno, mas omi· 
tiu que a coisa mais importante 
que o seu Govêrno fêz nesse perio
do foi estabelecer os terminais de 
Madre de Deus, os oleodu.tos que 
trazem o óleo descoberto dos po
ços fechados na Bahia, a fim de 
que a produção, que estava repre
sada no fundo dos poços, mas per
feltament€ cubada, conhecida e es
tabelecida, pudesse atingir os por
tos de transporte e de exportação. 

Sr. Presidente, tudo isto são lU'· 
güiçõcs repetidas. r-2iteradas, não 
direi Inúteis, porque realmente 
não temos a intenção de convencer 
aquêles que S·c acham, como nóS, 
persuadidos do que dizemos, mas, 
por circunstâncias, Que respeito, de 
solidariedade partidária e de inte
rêsse politico, fazem-se de desen
tendidos para estas verdades. 

Sentimos Que se processa um m0o 
vimento deliberado de isolamento 
da nossa voz; percebemos que se 
organiza uma orquestracão de hi· 
nos ele vitória para. ereção de uma 
grande estátua para a criação de 
um novo Inca que é o Sr . .Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

É até curioso verificar que, à me
dida que o candidato da. espada
o ilustre Marechal Teixeira Lott -
se engrena. se envolve, se cerca de 
llam·es decorrentes naturalmente 
da sua posiçiio de candidato, come
ça. a sua estrê!a a <lecllnar nos ho· 
rizon tes do céu político, enquanto 
para me · servir do verso de Dante 
"sobe do horizonte a estrêla de ou· 
tro polo". 

O Sr. Presid-ente da Renública, 
que, no principio da sua atormen
tada ndm!nist.ração. representa.va o 
papel de'·uma personalidade de se
gundo plano para não dizer r'le ter
ceiro - no quadro das !nst!t,,icões 
governativas, hoje, sem dúvida, 
se vai alçando à projeção da ribal· 
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ta à primeira l!nha dos figurantes 
enfim, da grande montagem que é 

. o seu Govêrno, da apoteose final do 
seu Govêrno, enquanto o bravo e 
algo tartamudo candidato das fôr
ças majoritárias declina como um 
sol poente. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite 
v. Exa. um a.parte ? 

O SR. AFONSO ARINOS -
·Pois não. 

O Sr. Ruy Carneiro - Labora 
v. Exa.. em êrro com relação à es
trêla do Marechal Henriqlle Tei
xeira Lott, que não está declinan
do, c.omo supõe. Não foi, pelo me
nos, o .. que senti. n-a minha última 
viagem 'à P&!!-i!Ja, onde 11. cada dia 
surgem novos 'elementos' de apC>io 
à.. candidatura daquele ilustre mll!
ta~:. sua .estrêla brilha ... 

. O Sr. LÓbão àa Silveira - Muito 
bem. 

O Sr. Ruy Carneiro - . . . e G no
bre orador; certlficar-se-á, oportuna
mente, se G meu aparte é certo ou 
errado relativamente à eandidatu
. rà. do atual Ministro da Guerra. 
Agradeço oo nobre colega a. dellea
deza ·de conceder-me o aparte. 

O SR. AJ'ONSO AlUNOS -
sr. Presidente, o ilustre co!~ga e · 
prezado amigo, :S~nador Ruy Car
neiro, não situou minha afirmativa 
exatamente na. luz em que deseja
ria vê-la colocada. Não aludia. eu 
à posição eleitoral do Marechal 
Lott, que, ouço dizer por S. Exa . -
informação que muito respeito -· . 
se consolida em sua região. · Por 
enquanto, meus meios diretos de 
observação são carentes doe possibi
lidades visto que o Marechal LC>tt 
nada fêz ainda. Pelo que sabemos, 
tem feito sua. propaganda numa 
ár~a de oitenta qullõmetros do Dis
tr!tó Federal. 

O Sr. Fernando .Corr~a - S- Exa. 
já foi até Cuiabâ. 

O SR. AFONSO ARINOS -
Diz o Ilustre companheiro que Sua 
Excelência. já estêve em Cuiabâ. 

J?lzia eu, Sr. Presidente, que a. po
slçao do Presidente Juscelino Kubl· 
tschek, dentro do mecanismo polí
tico - e ai me parece Interessante 
a observação - que era tido um 
pouco assim como presidente de re
pública de estudantes, numa. situa
ção de cordial camaradagem, · mas 
de relativo desrespeito, durante os 
dois e até três primeiros anos de 
seu Govêrno, à medida. em que seu 
hirto -. é o adjetivG que me ocorre 
- Ministro da Guerra se enreda 
nos compromissos de candida-
tura... . 

' ·. ' ' . 
O Sr. Paulo Fender - Permite 

v. Exa .. um aparte ? 

O SR. AFONSO ARINOS -
Pois não. 

O Sr. Paulo Fender - Quando 
v. Exa. emprega o a.djetivo hirto 
referindo-se ao Marechal Lott, na
turalmente quer aludir à rlgeza mo-
ral de s. E~a.. l!: Isso, não ? · · 

O SR. . AFONSO ARINOS -
Muito obrigado pelo aparte de Vos
sa Excelência.-

DiZia eu que, a medida em que 
o rijo _- como quer meu Ilustre co
lega Senador pelo Pará - Minis
tro da Guerra se enrodilha em seus 
compromissos de C'andidato, vai 
dando certa liberdade de movimen
tos.a.o ·alacre cantor das serenatas 
dlamantlnenses. Então, êle rufia. -
para me lembrar do v-erbo Inventa
do por Raimundo Correia, de que, 
não sei se v. Exa. se recorda, mas 
aqui apelo para o douto suprimento 
de linguagem que tem o nobre Se· 
nador Silvestre Pérlclcs ... 

o Sr. Silvestre Pérlcles - Obriga. 
do a Vossa Excelência. · 

O SR. AFONSO ARINOS -
... rufia a3 asas, Pnsaia o bico c 
desfere os seus trinados, à luz do 
luar da televisão, 
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sr. Presidente, isso nos par.ece, de 
fato, estimulante e, até certo pon
to, louvável. Vemos o Chefe da Na
ção reassumir a liderança de sua 
equipe politica, restituir-se à pleni
tude das sua.s funções· cerimoniais 
c constitucionais, e, C'omo dizia ou
tro dia o nosso ex-colega Assis Cha
teaubriand, de tomar a primeira li· 
nha e transformar-se na figura 
C'entral de um violino spala, dessa 
orquestra majoritária. 

Est·a ob2ervação, E!r. Presidente, 
não é feita graciosamente. Ela 
para nós representa qualquer coi
sa; ela representa a observação de 
que o Presidente inscrito, inc!uido, 
integrado na campanha: sucessória, 
vai tornar-se . a prima clona dessa 
programação. 

Ora, se isto para nós é extrema
mente satisfa.tório, porque costuma
mos, como eu dizia, admirar suas 
incontestáveis qualidades de ani
mador, por outro lado, Sr. Presi
dente, Isto nos prnocupa muito, por. 
que então vem-nos dar a certeza de 
que, a tra.vés da pr.esença os ~enslva 
do Chefe da Nacão, um dos candl· 
datos vai ter a integridade e a unâ
nlmldade do apoio de tôdas as fôr
ças oficiais e de to·do o potencia.! 
do Estado em beneficio da sua pró
pria eleição. 

N'ós vemos isto com certa preo
cupação, Sr. Presidente. Sabemo~ 
que atualmente uma saca de cafe 
está sendo comprada no interior das 
zonas produtoras de São Paulo e do 
Paraná, por uma. firma que mere
ceu a extraordinária longanimidade 
do Govêrno de tra.nsformar-se em 
monopolista dêsse gênero do comér
cio, a mll oitocentos e clnqüenta e 
mil novecentos cruzeiros e, ao mes
mo tempo, faturada no Instituto 
Brasileiro do Café com diferença de 
trezentos cruzeiros por saca. Nós, 
que sabemos bem do vulto desta 
operação, e a estamos acompanhan
do através de Informações fldedlg. 
nas que recebemos de zonas produ
toras, não desconhecemos que o 
montante total dêste beneficio orÇJ.· 
rã cm muitos bilhões de cruzeiros. 

Podemos, assim, fazer uma Idéia do 
que representará, no decurso de um 
lllno eleitoral em que todos os vei· 
C~;!los de comunicação e de dlvulga
çao do pensamento, como sói de res. 
to acontecer em uma democracia 
exceto no que toca ao rádio, em q11;e 
sempre defendi tese oposta - volta- · 
rei ao assunto mais tarde .:._ estão 
dentro do qua.dro da emprêsa priva-· 
da. · Poderemos, então, fazer uma 
Idéia da formidável massa de pro
paganda que se pode despencar em 
catadupas sôbre o Pais desprepa
rado para a critica. 

COJ:!lO eu dizia, minha posição em 
relaçao ao problema do rádio no 
Brasil está ma.rcada desde o tempo. 
em que fiz parte de uma Comissão 
Especial na outra Casa do· Congres
so e estudei o Código Brasileiro de 
Radiodifusão. Ali eu já sustentava. 
a t-ese, senão da. estatização do rá
dio, coisa no momento impossivel 
em virtude da tradição que nos vi
nha da analogia com a situação dos 
Esta~os Unidos, pelo menos, aesta
tlzaçao da propaganda politica no 
rádio. Quando digo estatização da 
propaga12da politiC'a no rádio, é cla
ro qu·e nao me refiro a colocá-la snb 
a égide, sob a, Influência do Govêr
no mas, sim, sob o contrôle do Es· 
tndo. E o Estado é uma instltul
r;ão que se compÕ·e de Govêrno .:! 
Oposição no C'ampo politico. Por 
lst<J consegui. na reforma do Código 
Eleitoral, em 1950, lntroauzir o dis· 
positivo, aceito na Comissão de 
Constituição ·e Justiça e aprovado 
em Plenário. pelo qua.J cabia à Jus
tiça Eleitoral estabeJ.ecer horário ro
tativo para o uso das estações de 
radiodifusão para todos os Partidos, 
mediant-e tabela uniforme de pre· 
ços. Entreta·nto, êsse disnosltlvo 
nunca foi adotado por causa· das ln
junções e dificuldades na aplicação 
dêsse tipo de lei, às vésperas da 
campanha· ·.eleltora.l. Procuraremos, 
nos próximos . meses, revigorar êste 
dispositivo e instituir novos, qru:e es· 
tabeleçam um minlmo de paridade, 
de eqüldade, igualdade e justiça na 
distribuição dêsses meios de comu· · 



- 198-

nlcação com a opinião·públlc:,a.. Con· 
·sidero, porém - e aqul nao f~lo 
apenas como Senador da Oposiçao, 
senão como membro integrante des· 
ta Casa, para honra minha. - mas, 
repito, considero indispensável que 
esta Mesa e a c1a Câmara dos Depu
tados tenham bem presente a a.d· 
vertêncla formulada no inicio do 
meu discurso, quanto à indlspensa
bUidade da outorga do Congresso -
só depende de ato nosso, por isto 
que temos o direito de legislar, cor· 
rigindo, modificando e combatendo 
a legislação Inconstitucional, havida 
através de Portaria do ar. Getúllo 
Vargas - no sentido de fornecer ao 
Legislativo um dos canais abran
gentes de rádio-emissão, que estão, 
no momento, em poder do) pessoa 
Jurfdlca de direito público. Sem 
isto, não apenas nós da Oposição, 
flcariamos em situação de desf. 
gualdllide e inferioridade, mas o 
próprio Congresso Nacional. 

Nossa presença, qru.ando não pode 
ser dlretamente observada pelo con· 
vivia com lliS massas das grandes 
cidades, tem que ser lndiretamente 
apresentada e apreciada pela trans
missão diuturna dos nossos debates. 

Particularmente, portanto, insisto 
na. necessidade da consideração des
ta .emergência. Estou certo, Sr. Pre
sidente, de que v. Exa. ouvirá êste 
apêlo de um dos seus mais disclpli· 
nados companheiros e um dos mais 
sinceros admiradores. 

sr. Presidente, ai estão, em pou
cas palavras, comentários que a 
Oposição julgou oportuno fazer à 
Exposição do Sr. Presidente da Re· 
públlca no decurso da sua fala ra. 
dlofônica. 

Devo dizer a v. Exa. que cil'cuns
tãncia.s de várias natuxezas Impedi· 
ram-me de concatenar um pouco 
melhor a apresentação dêste arra
zoado. 

A noticia da minha vinda à trl· 
buna foi-me dada. na abertura da 
sessão pelo ilustre Lider da minha 
Bancada., Senador João Vll!asbôas. 

Devo, entretanto. dizer a v. Exa. 
que, por mais precária que seja. a 
apresentação das criticas, não direi 

improvisadas, porém mal concate
nadas elas se reiterarão, conatall· 
temen:te, tôda.s as vêzes que &e tor
narem necessárias, e serão produ
zidas em seguimento e com absolu· 
to rigor pela Oposição nesta Casa 
do Congresso. <Mutto bem. Muito 
bem. Palmas. O orador é cumpri· 
mentado). 

O SR PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Senador Lima Tei· 
xeira. 

O SR.. LIMA TEIXEIRA -
<•> -sr. Presidente, quando o Pre
sidente Juscelino Kubitschek de OII· 
v·eira tomou posse, levou u.m progra· 
ma de metas. • 

No entusiasmo com que se pos a 
trabalhar pelo progresso e engran
deC'lmcnto do País, traçou progra.· 
mas, convocou técnicos, realizou 
conferências, solicitou recursos ao 
Congresso. Agora, decorridos qua
t.ro anos, começam a frutificar e ~ 
transformar-se em rea.lidade aque
les planos, elaborados por seus as· 
sessores. 

Tenho ouvido excelentes dis· 
cursos, nesta Casa, não só de ele· 
mentos da Maioria como de mem· 
bros da Oposição. Agora mesmo, 
acabamos de ouvir a palavra do 
eminente senador Afonso Arinos. 
Supus apr·esentasse S. Exa. crítica 
baseada em dados capazes de anu.
lar a realidade da obra do sr. Jus· 
celino Kubitschek de Oliveira. O 
!lustre representante udenista, en· 
tr·etanto com a vivacidade de espí· 
rito e a ~ultura que lhe são peculla· 
res, fêz apreciações superficta.is. Se 
a,rgumen.to ponder~vel ap~esentou, 
a re~peito da Admmistraçao e das 
realizações do atual' Presidente da 
República, foi no tocante à agri· 
cultura. . 

Disse 0 eminente Senador _Afon· 
so Ar!nos que o •Chefe da Na,çao na 
exposição da última sexta-feira, 
afirmara ter impulsionado a a.gr!· 
cultura, citando ~s silos constrUl· 
dos em comparaçao c-om a tonela· 

(•) - .V<lo foi I'CIIiato· pelo or11dor. 
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gem existente antes de assumir o 
Govêrno. Se bem percebi, o ilustr11 
Senador pelo Distrito Federal adml· 
tiu haver, d,e fato, o Sr. Presidente 
da República tomado providência.s 
de maior alcance que as previstas, 
ou, pelo menos, reclamadas através 
de discursos aqui proferidos. Disse 
o Presidente que uma da.s metas 
ainda não desenvolvidas como de 
seu desejo, fôra, na verdade, a da 
agricultura.; mas que dinamizara 
outros setores ca.pazes de concorrer 
para seu desenvolvimento, como 
transportes, comunicações, rodovias 
e, sobretudo, a fabricação de auto. 
móveis e caminhões. Em verdade, 
uma das falha.s anotadas com re. 
ferêncla ao problema. da prodlução 
agrico1a é a falta. de transportes . 
Há regiões de produção abundante, 
onde a falta de transporte não per
mite o escoamento, para os centros 
consumidores. No meu Estado, é co
mum, sobretudo nos Municípios 
mais distantes. Há fartura de gêne
ros e cereais, mas não há trans. 
porte suficiente e, então, a merca
doria. IIIPOdrece nas plataformas das 
estações ferroviárias. O fato é cor
riqueiro; e quando o Presidente se 
referiu às posições pelas quais esta
ria preparando os meios para o me
lhor desenvolvimento da agricultu. 
ra., citou a preparação dos meios de 
transporte, a distribuição de sem.en
tes, as metas referentes à constru
ção de estradas e ao des·envolvimen
to do parque ferroviário. Tenho em 
mãos lllma prova disso. S. Exa. se 
referiu também ao petróleo, sallen
tando que a.o assumir o Govêrno, 
- afirmo com certo conhecimento 
de causa por ser o meu Estado, Ba
hla, o maior produtor do ouro ne
gro - ·a produção de petróleo era 
de 6.800 barris diários. No seu Pla
no de govêrno, prometia aumentar 
pa.ra. 40.000 barris. Pois bem, ·em 
quatro anos, a j)rodução de petró· 
leo da Bahla já excedeu de 75.000 
barris diários, e para o ano vlndou· 
ro espera-se que atinja a 125.000. 
Construlram-se vários oleodutos, um 
dos qua.ls como citou. o nobre Sena. 
dor Afonso Arlnos, é o Madre de 

Deus, que vai a longa d!atA.ncia, 
conduzindo flàcllmente o óleo colhi· 
do, que em grande parte está sen
do refinado em Cubatão. Foi tam. 
bém ampliada e grandemente me. 
lhorada. a Refinaria de Ma.tarlpe, 
hoje Landulpho Alves, com o dObro 
de capacidade inicial. 

O Sr. Afonso Arlnos - Permite 
v. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com multo prazer. 

O Sr. Afonso Artnos - Queria 
agradecer a v. Exa. a, honra das re
ferências que acaba de fazer ao meu 
modesto discurso, e ao mesmo tem
po, manifestar a v. Exa. meu sin
cero despri!/Zer em ter que me au
sentar do recinto, a fim de compa
recer a uma reunião, anteriormen
te marcada, entre Senadores do Dis
trito Federal e do Estado do Rl9, 
para dellbel'ar sôbre emenda que 
deverá ser votada ainda hoje. Con
seqüentemente, peço a. v. Exa.. des
culpar minha retirada Involuntária, 
prometendo ler seu discurso no 
"Diário do Congresso NacionEbl" de 
amanhã. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -· 
Muito agradeço a. deferência do no· 
bre colega, que me sensibiliza so· 
bremodo. 

Sr. Presidente, há outro setor que 
o :Presidente Juscellno Kubltschek 
impulsionou extraordinàriamente -· 
o da energia elétrica. Quando Sua. 
Excelência assumiu o Govêrno, em 
1955, possuíamos três milhões de 
quilowatts. Isso no campo da ener. 
gia elétrica, sem considerar a cons
trucão de "Três Maria.s" e "Furnas". 
"Três Marias" representa, para nós, 
a redenção da região do s. Fran
cisco) não tanto pelo seu valor ener
gético, mas pela regularização do 
Rio São Fra.nclsco, em .todo o per
curso e durante todo o ano. Cum
pre salientar que a grande virtude 
da construção dessa barragem é que 
as terras marginais do grande rio, 
há ta.nto tempo adustas, col!corre. 
rão para transformar a reglao em 
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v as to celeiro, divididas em glebas, 
e assim evitando o êxodo constan
te de populações inteiras, que se 
d€Slocam para, São Paulo e Para
ná. Essa pobre gente, amanhã, es
tará radicada nas t.erras marginais 
beneficiadas pela. barragem de 
"il'rês Marias", e produzindo larga
mente, aux!llada, pela irrigação, os 
gêneros nec·essários à alimentação. 
Quanto a Fumas seria desnecessá
rio referir-me a, essa barragem por 
ser a maior da América do Sul. O 
seu potencial energético é consida
rado em pé de igualdad·e com as 
cinco maiores barragens do mundo. 
É essa a obra rellllizada no nosso 
Pais, com a descrença geral e o pes. 
simismo daq;u,eles que não acompa
nhando as atividades do Govêrno, 
costumam fa,z<'r críticas sem saber 
o que ·criticam. 
· N'o setor da siderurgia, encontrou 
o Presidente da República, ao assu
mir o .G·oyêrno, em 1955, um milhão 
cento e cin4üenta mil toneladas. 
Hoje estamos alcançando a. .casa dos 
dois milhões e trezentas mil. Não 
preciso dizer que o Presidente Jus
celino Kubitschck, à frente do Go
vêrno de Millas, deu prova eviden
te do seu interêsse na construção 
de usinas. Minas Gerais, é, hoje, 
um dos Estados da Federação mais 
bem dotados de usinas elétrJCas. 
A,inda, multo recentemente, s. Exa. 
deu conhecimento ao povo do que 
pretende realizar para o desenvol-
vimento do País nesse setor. . 

Quanto ao transporte rodoviário, 
o Govêrno de S. Exa. const11uiu, 
nestes quatro anos, mais de dez mil 
quilómetros de novas rodovias e três 
mil de estradas asfaltadas. 

No setor ferroviário, por cxcm
plo, só no ano passado foram gas
tos cêrca de oito bilhões de cruzei
ros. Da 1956 a 1960 os ga~tos en
contram-se em Cr$ 50.000-.000,00 no 
reequipamento c construção de ou· 
tras ferrovias. 

A indústria automobllistica, em 
1956, estava na estaca zero. O Bra. 
sil não possuía fábrica de a utomô
vels. Hoje, a produção de automó
veis, furgõ~s. camionetas c caml-

nhões já atingiu a casa d() 96.243 
veículos. 

Convém destacar também o setor 
de silos e armazéns. O Presidente 
da Re!públlca, quando assumiu o Go· 
vêrno, a. capacidade de estocagem 
era de 84.650 toneladas; atu,almentc 
é de 452.650 toneladas. 

A critica comumente feita ao Che
fe da Nação, sobretudo no setor de 
abastecimento, nem sempre proce
de. A produção, rea-lmente, não al
cançou os níveis desejados para que 
houvesse o equilíbrio entre a oferta 
e a procura e, conseqüentemente. 
maior produção e o barateamento 
dos preços. Conseqüentemente, não 
at.ingimos a fase da. concorrência, 
o que fatalmente determinaria a re
dução dos preços. 

Evidencia-se que há por parte do 
Govêrno, a preocupação de aumen· 
tar a tonelagem de silos, a tlm de 
que, incentivada, a produção encon
tre os meios de transporte, que lhe 
garantam o escoamento, através 
das estradas, bem como a. armaze· 
nagem na época da entresafra. 

No tocante à fabricação ·de ci
mento, d·e 2.799.000 toneladas, em 
1955, passa.mos para 4.809.000 tone
ladas; na indústria de papel - em 
1955, 40.000 toneladas; em 1959, 
78.000. 

Critica a Oposição o Sr. Presiden
te da República com referência à 
Marinha Mercante. Consultando 
dados, vê-se que os reparos não têm 
sido justos. s. Exa. promoveu a ins
talação de nove estaleiros. 

Quanto ao desenvolvimellto das 
atividades agro-pecuárias, nota-se 
qu·e de d-ezesseis bilhões e seiscen

, tos, milhões de cruzeiros, em 1S55, 
passamos para quarenta e um bi
lhões e oitocentos milhões, em 1959. 

Aliás, qu,em lê o Relatório da Car
teira de Crédito Agricola do Banco 
do Bra.sil verifica que tem havido, 
de fato, por parte do Govêrno, o es
tímulo às atividades agro-pecuárias, 
como se pode notar pelo montante 
dos empréstimos concedidos aos 
agricultores. 

Quantos, nesta Casa, fazem P1lil'· 
te das Bancadas do Norte c cl>J Nor· 
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deste, não podem deixar de congrn· 
tultl.l'·Se com o sr. Juscelino Kuhl· 
tschek, pela criação da CODENO e 
instalação da SUDENE, com a apii· 
cação de vultosas importânclas, as 
quais serão empregadas, agorct, na· 
quelas abandonadas regiões. Pa.ra 
a SUDENE foi nomeado o Sr. Cebo 
Furta·do, rt:.ma das maiores autol'i· 
dades no assunto, técnico de rec~
nhecido valor e que, C"erta-ment-.!, 
atacará o problema com o melhor 
dos seus esforços, dispensando ~s 
populações flageladas a assistência 
de que precise na éooca da-s estia· 
~ens. • 

Sr. Presidente, hoje vejo que não 
é bom caminho para a Oposição in
sistir em negar as realizações do 
Govêrno do Sr. Juscelino Kublts. 
C'hek, ou, pelo menos, criticá-las, 
porque o povo - e quando digo 
povo, refiro-me a tôdas as classes 
sociais, à massa trabalhadora, aos 
industr1ârios, aos comerciantes e 
aos industriais - o povo está con
vencido e sente o real progresso que 
o nosso País vai alcançando, gra· 
ças às metas elaborada.s pelo Se
nhor Presidente da República. 

Hoje, o C"andidato que vá para a 
praça pública ata-car o Presidente 
da República, encontrará repulsa 
do povo, não tenham dúvida. A 
Oposição, para, realmente, m~recer 
êsse nome, deve ser construtiva c 
não deve negar a. evidência. 

O Sr. Lobão da Silveira - Permi· 
te v. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com prazer. 

o Sr. Lobão da Silveira - Além 
de const1.1utiva e · fiseal!zadora, de
via dizer o que estava certo e o que 
estava errado, apresentando, ao 
mesmo tempo, o programa correto 
que, no seu. entender, cumpria ao 
Govêrno adotar. Essa, a. verdadeira 
Oposição. 

O SR· LIMA TEIXEIRA -
Muito obrigado a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, confesso a Vossa 
ExC'<>Iênc!a que reputei acertado uti-

Jizasse o Chefe da. Nação a cadela 
de emissoras de Rádio e Televisão· 
do Distrito Federal, para a exposi
ção circunstanciada das real!zações 
de seus quatro anos de Govêrno. O 
relato causou admiração a quantos 
o ouviram; e a demonstração da 
extraordlnãria memória de Sua 
Excelência que provava conhecer, 
com minúcia, todos os problemas 
brasileiros, evldencia.ndo, ··outroS
sim, a pertinácia com que a êles se 
dedicara, impressionou, profunda-
mente, a o])inlã.o pública. · · 

O Sr. Lobão da Silveira. - Permi
te v. Exa. outro aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com multo prazer. 

O Sr. Lobão da Silvei1·a - A expo
sição do Sr. Presidente da Repúbll· 
ca. foi verdadeira, forte, ·entusiãsti-. 
ca surpreendente. O que está do· 
en'do são suas conseqüências. A 
Oposição sente os efeitos do relato 
qti.c o Chefe da Nação fêz ao povo. 

O SR· LIMA TEIXEIRA -
Exatllmente. A exposição de Sua 
Excelência foi impressiona-nte. D~· 
sacompanhado de assessores, discor
reu, com segurança, sôbre as reali· 
zações do S€U Govêrno, demonstran· 
do conhecimento de causa de todos 
os problemas brasileiros. Me.is do. 
que isso : provou sua participação 
direta na execução dos empreendi·. 
mentos que começam ineomodar a 
Oposição. · 

Em verdade, o sr. Presidente .da 
República exercerã grande lnfluen· 
cie. sôbre o eleitorado, no próximo 
pleito; e a Oposição sente isso. Bom 
democrata; é s. prova de que, quan
do o povo escolhe com acêrto, o 
J::.omem à altura das ne~ssidades 
da Nação, os frutos não tardam a 
surgir. ·É .o que ocorre, nesta hora. 

o Sr. Fernancles Távora- Permi
te v. Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA ...,.. 
Com multo prazer. 
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o Sr. Fernandes Távora - Gover
nista., naturalmente, v. Exa. aplau
de todos os atos do Sr. Juscelino 
Kubltechek. Ninguém o estranha
rá, pois é lógico procurem os po· 
lfticos defender seus chefes. Eis 
porque v. Exa. faz, no momento, um 
tour tl6 torce. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Te
nho dailos, em mãos. 

O Sr. Fernandes Távora - Tem 
dados? Acabou V. Exa. de afirmar 
estar a Oposição se preooupando 
multo eom os atos praticados pelo 
ar. Juscelino Kubltschek. Tem ra· 
zão em Inquietar-se, porque tudo ln· 
dica que os atos por s. Exa. pratl· 
cados em relação ao café, e outras 
~olsa.à · mais, prepara um pleito 
Igual ou pior do que o realizado no 
Nordeste com os bilhões que êle 
gastou, atirando aquela gente à vo
racidade dos seus associados, dos 
seus correligionários que acabaram 
dissipando os dinheiros e nada fa. 
zendo. Jl: o qu-2 vai acontecer na 
!ultura eleição. s. Exa. está arreca· 
dando bllhões para consumi-los da 
mesma forma como fêz com os re
cursos destinados ao Nordeste. Não 
tenho a menor dúvida a êsse res
peito. s: Exa. porém, deve lembrar· 
se de que a paciência. do pobre não 
é eterna, nem tão elástica como 
supõe. Um dia, quando acordar di· 
ante de uma revolução popular, há· 
de 'se lembrar dos seus adversários 
que aqui o advertlra.m, que tinham 
mais razão do que êle, que está 
preparando exatamente a sua des
graça e a desgraça do povo. 

O Sr. Jeflerson de Aguiar - Não 
apoiado I 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
O .povo não se Impacienta porque 
s. Exa. o Sr. Presidente da Republl· 
ca mostra as suas realizações, tôdas 
elas em curto prazo. · 

'· ' O Sr. Fernandes Távora - O povo 
qllie sofre com paciência, o povo 
que tem fome, o povo que não tem 
o que comer, naturalmente tem que 

protestar contra isso que o sr. Pre
sidente da República arranjou até 
hoje para o Brasil. 

O . SR. LIMA TEIXEIRA -
Veja bem v. Exa..: o povo se Impa
cientaria com o Sr. Juscelino Kubi· 
tschek se s. Exa. não desse prova de 
sua capacidade realizadora trans
formando em pouco tempo a fa.ce 
da economia do Pais 

·o Sr. Fernandes Távora- o povo 
não quer saber de prosa, de conver
sa fiada; e é isso o que o sr. Jus· 
cellno Kublt.s~hek está fazendo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Não é prosa, não ! São dados estar 
tisticos, nobre colega. 

O Sr. Fernandes Távora- O povo 
quer saber quanto lhe está custan· 
do a vida - se tem ou não o qlllie 
comer, se tem ou não o que vestir, 
se tem ou não onde morar! E êle 
não tem nada disto. Em cada dia 
que passa pioram as condições de 
vida do povo. Como pode o povo 
achar que o sr. Jusc-elino Kublts
chek está fazendo bem a êste Pais ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
O de que eu gostaria. é que a Opo
sição contestasse os dados, mas Isso 
a Oposição não faz. 

O Sr. Fernandes Távora - Pode 
v. Exa. entoar os louvores que qui
ser ao Sr. Juscelino Kubitschek. :6:!e 
não passará de um contador de pro
sas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Meu nobre colega., só seria prosa se 
v. Exa. desmentisse os dados esta
tistlcos verdadeiros que tenho em 
mãos. 

O Sr. FéNiandes Távora - Verda· 
deiros onde ? 

O SR. . LIMA TEIXEIRA -
São verdadeiros. São realizações 
qfUJe ai estão. 

O Sr. Fernandes Távora - Mra
zando a Nação é o que êle está fa· 
zendo. · 
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O Sr. Fernandes Távora - Cons
truindo cidades no deserto ? ! 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
O Sr. Fernandes Távora - Quer ·v. Exa. deveria até louvar êsse 

ser fa.raó. . . gesto. 

Não está arrazando, não! Está le
vando êste Pais para diante. 

O SR. LIMA TEIXEffiA -
Está impulsionando o Brasll. 

O sr. Fernandes Távora - Está 
impulsionando nada ! Está é arra. 
zando as atuais gerações. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
v. Exa. é da região Nordeste. Nós, 
nortistas e nordestinos é que sere. 
mos os maior.es beneficiados. 

O Sr. Fernandes Távora - Prefi· 
ro não dizer mais nada, porque não 
posso, realmente, tolerar se queira 
fazer o epinício de um homem que 
está arraza.11do meu País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA 
v. Exa. deveria até louvar a obra 
do Presidente da República. BrR.sí
lia, por exemplo, é muito contestada, 
mas os que residem nas regiões Nor 
te e Nordeste deverla·m estimular, 
dese.i ar a sua construção. :í!:ste Pais 
ainda não fol ocupado em tôda sua 
extensão. Temos uma enorme re. 
gião desocupada. completamente 
deserta. C'Ujo in dlce demográfico é 
insignlflcante. As vêzes chega, a ser 
quase inexistente ... 

O Sr. Femandes Távora- Ora! 
Está V. Exa . a querer descobrir 
mel de pau. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -· 
A transferência da Capital do Pais, 
do Rio de Janeiro p!bra Brasll!a, é 
que vai povoar e, por conseguinte, 
levar o progresso para o ln t.erior do 
País. 

O Sr. Fernandes Távora - Vossa 
Excelência está enganado ! 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Vamos ocupar essa. vasta região 
desocupada. v. Exa. vai ver como 
o Brasil progredirá. 

O Sr. Fernandes Távora - Cida· 
de no deserto nunca criou prospe
ridade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
v. Exa. vai ver que prosperidade 
êste País vai experimentar, daqui 
por cíiante. quando nos mudarmos 
para Bra,siUa. Vamos levar o pro· 
gres~o para o Interior. São . estra. 
das em quantidade ... 

O Sr. Fernandes Távora - Pode 
ser qu,e V. Exa. veja êsse mUagte, 
mas eu não vejo como seJa possí· 
vel. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
v. Exa.. com o passar do tempo, as
sistirá aos beneficias, que nos trará 
a Estrada Bt!lém-Brasilia que, para 
Ecr aberta., fol pr·eciso romper a flo
resta. 

O Sr. Ferna.naes Távora - A Es· 
tra·da .Belém-Brasília, dentro de al· 
guns meses, estará intransitável. 
Digo-o, por que conheço o problema 
das -es'tradas no Amazonas, jurube· 
ba brava e tlrlriC'a hão de tornâ· 
la absolutamente lntra,nsltável, se 
não fôr. imediatamente, asfaltada, 
o que não poderá ocorrer, desde que 
o Govêrno do Brasil não terá pos· 
s!bllidade, depois de haver despen
dido cem vêzes mais do que podia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
v~ Exa. não devo crer em fg,lsas in· 
formações. 

O Sl·· Fernandes Távora - InfoT· 
mações, não. Não sou cego. Todos 
estão vendo o desgaste que o Presi· 
dente da República produziu neste 
País, sacrificando, não uma, mas 
duas ou três gerações, conta-nto que 
seja tido como um faraó. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
o Dr. Juscelino Kubitschek ainda 



- 2U4-

será consagrado pelo povo brasi· 
!dr o. 

o Sr. Femandes Távora - Pod:) 
ser; · nesta terra tem-se consagra,. 
do muitos que deveriam estar na ca
d·eia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Realmente, o Chefe da Nação é 
grande pa.triota : deu-nos em qua· 
tro anos de seu Govêrno, os cin· 
qüenta de progresso qu.~ nos pro. 
meteu. . 

O Sr. Joaquim Parente - Permi
te v. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com· muito prazer. · 

o .Sr. Joaquim.Parente - E~tou 
acompanhando, com todo interesse, 
a exposição de V. Exa.. Lamento 
discordar no que diz respeito ao 
meu Estado, o Plaui, que, dll:l'ante 
o Govêrno do Sr. Juscelino Kubi
tschek, não recebeu qualquer aju· 
da. Se s. Exa. tem passado pelo 
meu Estado, terá sido de avião, não 

. tendo, assim, a. oportunidade d·e co· 
nhecer os problemas da minha ter. 
ra e se deter na solução das difi· 
culdades com que nos defrontamos. 
Na agricultura - a que v. Exa. ~e 
referiu -nada tivemos; na ·pecua
rla, o mesmo abandono. Gostaria 
q111e v. Exa. apontasse quais os me
lhoramentos que s. Exa. levou ao 
Piauí, nos quatro a.nos de seu Go· 
vêmo! 

O SR. LIMA TEIXEIRA 
Não quero contestar o nobre cole· 
ga; talvez um ou outro Estad~ ~a 
Federação não tenha sido beneftcla· 
do mas não creio- perdoe-me VoS· 
sa'Excelência- haja unida.de fede· 
rativa onde nenhum melhoramento 
se tenha realizado neste Govêrno. 

O Sr. Joaquim Paroote - Não 
houve melhoramentos no meu Esta
do. O que se verifica no Pla.ui, no 
momento, é muita miséria, multa 
fome, abandono completo do Esta. 
do pelo Govêrno Federal. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Em todo caso, procurarei investi· 
gar sõbre quaisquer benefícios e co· 
municarei a v. Exa. o resulta.do da 
minha consulta. Raramente se po· 
derá dizer que o atual Govêrno 
nada tenha feito eni benefícios no· 
tá veis nos Estados. Quanto ao Piauí, 
porém, confesso a v. Exa. que, ape
sar de n êlc estar ligado por ami· 
zades e lagos de parentesco - meu 

· avô era. dessa região e foi Presldell· 
te da Província - não estou bem 
Informado. 

o Sr. Joaquim Parente - Não 
houve, no meu Estado, qualquer me· 
lhoramento feito pelo sr. JusC'e!ino 
Kub!tschek. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Creia v. Exa. que muito me inte· 
rcsso por seU; Estado, tanto que 
apurarei o que já foi feito em prol 
do Pla.uí, pelo atual Govêrno, e ln· 
formare! Vossa Ex:celênciá. 

O Sr. Fernandes Távora - Espero 
que, com a intervenção de v. Exa., 
o Piauí receba alguma coisa . 

O Sr. Joaquim Parente - Aguar
do. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Se estiver ao meu alcance, o nobre 
colega sabe que não medirei esfor· 
ços para. Isso. Mas estou C'erto de 
que o sr. Juscelino Kubitschek re· 
ceberá, com multo agrado, qualquer 
sollcitaçã.o por parte dos dignos re
presentantes do Piauí, sobretudo 
quando entre êles está um dlplo· 
mata que procura. defender o seu 
Estado. A receptividade do Chefe 
do ExeC'Utlvo quanto ao atendimen· 
to de possíveis. õbras em beneficio 
de qualquer Estado, é sempre no· 
tável. . · 

Como dizia, Sr. Presidente, a Opo· 
slção está, nest~ hora, em dlficul· 
~dade ... 

o Sr. Femancles Távora - Não 
ouvi bem v. Exa. Que está acon· 
tecendo nesta hora à Oposição? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA 
A Oposição supunha que o Pr.3sl· 
dente da República, como é comum, 
se desgastasse no Poder. 

O Presidente desgastar~se-!a real· 
mente S·e não tivesse cuidado, com 
conhecimento de c!llusa, sem perder 
uma hora de trabalho, dos problc· 
mas carentes de solução. Não fôra 
sua firmeza e capacidade de tra· 
balho, quando a, Oposição comenta 
o alto custo de vida, as dificulda· 
des que o povo atravessa, enfim, 
essas questões que, de certo modo, 
influem na opinião pública, e Sua 
Excelência .zstari!ll desgastado; ao 
contrário,· ostenta prestígio de que, 
inegàvelmente, goza, perante a Na~ 
ção ... 

. . . 
o Sr. Fernandes Távora - Vossa 

Excel.ência está engan.ado. O que a 
·oposição deseja, c· sempre ·deeejou 
é que o Presidente demonstre a, v~r
da:de, no toêante · aos gastos,·. qu~ 
não correspondem, de forma algu· 
ma, às obras realizadas. · · 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
sr. Presidente, venha então, a Opo· 
siçúo, contest-ar os dados. Por qu-e 
não o fa.z? O Presidente argumen· 
ta com dados; à Oposição cabe pro· 
var se são ou não verdadeiros. 

O Sr. Fernandes Távora - Qu.e 
pode a Oposição fazer num regime 
como êst.e, ·em que o Presidente em!· 
te, gasta quanto entende e não dá 
satisfação a ninguém. É uma. ver
dadeira burla. Isto não é govêrno; 
não é nada; é burla. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
É um urazer vir à tribuna defender 
o Presidente Juscelino Kubitschek. 
Não há como acttsá-10· Falo C'Dm 
sinceridade e despreocupação. Desa,. 
fio sejam cannzes de- cont·estar os 
dados que ofereci. 

O Sr. João Vil!asbôas- Vossa Ex
celência, aliás, esposa-os, sem pro· 
curar saber se são legítimos. Acei· 
ta. como verdade integral a palavra 
do Pr<'sidt:ntr da Rr:públ!ca. Nós 

não podemos destruir êsses dados, 
e v. Exa. sabe, perfeitamente,. p~r 
que. . 

Quando a Oposição na C1i.mara 
dos Deputados procura promover 
inquéritos para revel!llr ·ao Pais a 
verdade sôbre os escândalos da Ad· 
ministração, notadamente no caso 
de Brasilia, a Maioria se opõe, . re
cusa votos pa.ra formação das· co· 
missões de inquérito. Só nos pode· 
remos basear nos dados saídos dês· 
ses Inquéritos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Julga v. Exa. que a Maioria pode· 
ria concordar em emperrar a mar· 
cha, de uma .cidade, para a qual te
remos. que nos mudar em 21 de 
abril.?. -... · ·.: ·· ·. '· · · 

O Sr. João Villasbôas - Por ·que 
o inquérito" há (!e:· emperrar a mar
cha de BrasíHa:? ·A ·construção con
tinua,_ as .obras não param. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Querem cr!a.r, não há d(Jvlda, difi· 
c.mldades para impedir a construção 
da cidade.· . 

O Sr. João Villasbôas - Por que 
um grupo d-e parlamentares, exami
nando documentos, obras, fatur!bs, 
escritas etc., emperrará a marcha 
da construção de Brasilia ? Instg. 
nlficante o argumento de Vossa EX· 
celência., 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
v. EX!IJS. mesmos tiraram seu repre
sentante na NOV.A.CAP e vão enviar 
nova lista com a Indicação de 0\1· 
tros. 

O Sr. João Vtllasbôas - Quere· 
mos, justamente, defender nosso r0 
prcscntante da acusação pública. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Não há motivo pa,ra essa acusação, 
v. Exas. sabem- · 

O Sr. João Villasbôas - Justa· 
mente por isso, queremos o inquéri· 
to, que venha revelar à Nação, se, 
realmente existem ou não negocia· 
tas com· a C'onstrução de Bras{l!a. 



-206-

O SR. LIMA TEIXEIRA 
Sl! existem, apresentem·nos. 

O Sr. ioão Villasb6as - O Govêr· 
no tem-nos negado apoio para êsse 
fim, não só neste caso, como num 
outro, sôbre a Legião Brasileira de 
Assistência. O Lider da Maioria na 
Câmara dos Deputa.dos, declarou 
que o Govêrno nao podia deixar de 

. dar cobertura ao seu Ministro, 
membro de uma facção que lhe está 
dando apoio, qual seja o Partido 
Social Progress1st111, enquanto o Li· 
der dêste Partido, da mesma trlbu· 
na, ·declarou que êsse Ministro es. 
tava dando cobertura, sim, a cunha· 
dos do Presidente da Repúbllca. que 
haviam praticado atos condenáveis 
dentro da Legião Brasileira de As
sistência. 

O &. Jefferson àe Agutar - Per
mite o nobre orador um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com todo . o prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Dev-e 
ser esclarecido que a Constituição 
exige .um "quorum" especial pa.ra 
que as resoluções que constituem 
as Comissões de Inquérito sejam 
assinadas por um têrço dos mem· 
bras de cada Casa do Congresso Na· 
clona!. Mas o requerimento assina.· 
do por um só Deputado ou Sena· 
dor pode ter tramitação regimen· 
tal e ser submetido, afinal, à deli· 
beração vállda da Câmara ou do 
Senado. Por conseguinte, o Go
vêrno não está impedindo que 
se constitua a Comissão de Inqué· 
rito - o Govêrno não quererá 
apoiar essa Comissão de Inquérito 
contra um órgão que estã sob sua 
jurisdição; do contrário, estaria 
aooltando a imputação que se faz 
sem qualquer base na realidade. A 
Oposição pode requerer e o Plená· 
rio deferir a Comissão de Inquéri· 
to, como multas comissões têm sido 
constltuidas, independentemente 
do "quorum" especial exigido pela 
Constituição e pelo Regimento ln· 
terno. Mas assegurar seu apoio e 
.Rolldarledade à constituição de uma . . - . . . ' . . . . . 

Comissão de Inquérito contra um 
ó:gão governamental é uma excres· 
cencia que o Govêrno não pode ado· 
tar e que não dev·emos aceitar. 

O Sr. João Villasbôas - No en· 
ta;nto, foi o Sr. Presidente da Re· 
publica quem determinou a abertu
l'a da. Comissão de Inquérito .con· 
tra a COF.AP, no caso do feijão pô· 
dr e. 

O Sr. Jefferson de Agutar - Hou· 
v~ uma denúncia formal e o Go· 
verno mandou apurar; mas apoia· 
do numa ·orientação politica da 
Oposição, se V·. Exa. fôsse Govêrno, 
o !D-ais digno, estaria acolhendo lm· 
pllcttamente uma Imputação que se 
faz contra um órgão governamen· 
tal. 

O Sr. João Villasbôas - Mas o 
Govêmo deu apoio a mais de qua
renta. Comissões de Inquérito, Plll
ra. que elas se formassem. v. Exa. 
~presentou um angumento pue
r~. qual o . de requerer a constitui·' 
çao de uma. Comissão e êsse requeri· 
menta ser votado em Plenârio. 

O Sr. Jeffersorn de Aguiar - Pue
ril, não, está na Constituição e no 
Regimento Interno. 

O Sr. João Vt~lasbôas - É pueril, 
porque se a Maioria se recusa a as· 
sinar o requerimento, recusará seu 
voto em Plenário. 

O Sr. Jefferson de Aguiar- Vos· 
sa. Excelência está argumentando 
espectosamente, quando a questão 
nada tem de especifica. 

O Sr. João Vtllasbôas - Meu ar
gumento nada tem de especioso -
é normal. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Evi
dentemente a Maioria. tem a possi
bilidade de aceitar ou não a cons· 
tltuição da Comissão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA 
!!: c! !\I' C) • 

Ir~ ·J ,. 
' i 
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O Sr. JeJ/erscm de Aguiar - Vá· 
rias Comissões de Inquérito foram · 
constituidas na Câmara, qu&."ldo eu 
exerci o mandato pelo Partido So
cial Democrático naquela Casa do 
Congresso Nacional. Delas pa.rtici· 
pei .como representante do Partido, 
e, tive ensejo de fulminar vários 
procedimentos incompativeis com a 
lei, adotando, portanto, de acôrdo 
com o Govêrno, orientação sadia e 
c-apaz de purificar os costumes ad
ministrativos, porque outro não é 
o intuito do Sr. Presidente da Re
publica. v. Exa. mesmo trouxe à co
Ieção o argumento de que o Presf. 
dente. da República determinara a 
apuração do que ocorreu na COFAP 
com o caso da Importação do fei· 
jão, sendo constituida uma Comia. 
são de Inquérito sob a presidênC'ia 
de um elemento digno, Uvre de quaJ
qu.:Jr inj unção partidária, para agir 
sem interferências. . . . 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Agiu com tôda a Imparcialidade. 

o Sr. Je1ferscm de Afiutar - ... 
ou Intervenção · govername n ta 1. 
Apurou-se o que lhe pa,receu a ver
dade, e conforme parecer do ilustre 
Consultor Geral da República será. 
o inquérito remetido ao ProC'Urador 
Geral da República, de onde segui
rá para o Judiciário, a ·fim de obe
decer à tramitação prevista. no Có
digo Processual. 

o Sr. João Vfllasbôas - O nobre 
orador dá licença para. um aparte ? . , 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Com muita satisfação. 

O Sr. João Villasbôas - Vossa 
Excelência sabe que louvei, desta 
tribuna, a ·CÇJmissão de Inquérito 
criada pelo sr. Presidente da Repú· 
bl!ca para investigar o caso da im· 
porta~ão de feijão pela COFAP. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - In· 
firmando a argumentação que ex~ 
pendi. 

O Sr. João Vlllasbôas - O l'eS'Uil.· 
tado trazido por essa çomissão 

incrimina alguns funcioná r 1 o s, 
oC'Upantes de cargos de destaque na 
Administração pública e para os 
quais recomenda o· imediato afasta
mento dêsses postos. O Sr. Presl· 
dente da República, não se confor
mando com o pensamento daquela 
honrada Comissão, compost.R dos 
mais dignos funcionários do Minis
tério do Trabalho e de outras Re
partições, determinou que a maté
ria fôsse estudada pelo llustre Con
sultor Geral da Repú~Uca, uma das 
pessoas de notável saber e de repu
tação 1llbada ... 

O SR. LIMA TEIXEmA -
P<!rfeitamente. 

O Sr. Jo4o Vfllasb6as - .. . Já 
agora proposto para o cargo de W
n1stro do Supremo Tribunal- para 
o qual, aliás, é digno de ser indi
cado - e ... 

O SR. LIMA TEIXEIRA . -
Muito digno. 

o .sr. Jodo·Vlllasbôas- .•. e ter
minou por esposar o penaamento 
dessa Comissão, com o afastamen
to imediato dos funcionários daque
les órgãos da Admlnlstraçií.o envol
vidos nG processo. Até êsse momen~ 
to não se tem noticia. de que a pro· 
posta ·da Comissão endossada pelo 
honrado CGnsultor Geral da Repú
blica haja. sido observada ... 

O SR. LIMA · TEIXEIRA -
Porque tem poucos dias; se não me 
engano, a.pen&.!l seis dias . 

o sr. João Vfllasbllas- ... nem 
se prossegue o processo. Os funcio
nários por sua vez não tiveram a 
dignidade de pedir o seu afasta· 
menta. 

O SR. LIMA TEIXEIRA . 
Há seis dias apenas que o Govêmo 
o despa.chou. 

o Sr. João Villasbóaa - E foi na 
mesma hora divulgado. 

O Sr. Jefferson de Agufar. - Não 
ignora o nobte colega JoAo Yllla~· 

• ' • '.. lo' • 
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·bôas que, de acôrdo com o Código 
P·cna-1, nos crlm<!s fune!onals há a 
.defesa prévia do r:unclonárlo acusa
do, indiciado. Só depois da defesa 
prévia recebida a denúncia é êle 
afastado da função pública.. 

O Sr. João Villasbôas - A dispo. 
sição refe~e-se aos funcionários 
efetivos, com estabilidade. Aquêle 
que exerce um cargo de confiança, 
a sua dignidade, a sua honra obri
·ga-o a afastar-se do cargo. 

O SR LDMA TEIKEIR~ 
É questão de fôro intimo. 

. O . Sr. Jefferson de Aguiar . 
Qualquer funcionárto, .. tle . acôrdo 
<:om o .Códlgp: Penal. Sabe v. Exa. 
que·~ assin;J. considerado" todo aquê· 
le ·qllli! iecei1e:-'.venc!mento, estlpên
d!Qs pagos llCios·. cofres da. ·Nação. 

o sr. Jofio vmasb6as -· ·ae têm 
honesttcf!í~e; zêlo e dlgnldá'de, desde 
o momento em que foram denoo
clados como responsáveis e propos
tos seus a.tastamentos pelo honrado 
.Consultor· 'Geral da República de· 
. viam ter dclx:a.do os cargos. 

'o Sr. Jef!erson de Aguiar -
Permita-me ainda dizer que quem 
acentuou a dignidade de um dos in
.dlelados :to! o eminente Senador 
Otávio Mangabeira; que estranhou 
pudesse um homem da reputação 
!Uba.da do Sr. Tosta Filho ser en
volvido . naquele Inquérito e enten
der que pretendiam misturar o jô!o 
com o trigo para prej-udicar a apu· 
ração da verdade. Por C()llseguinte, 
é mesmo a Oposição que se contrl· 
·diz ao demonstrar que está. aeusan
do fora da lei e além dos llm!tes da 
conceltuação jurídico-constitucional 
vigente. Ao contrário e ao revés do 
que acentua pela palavra do em!· 
nente Líder da. Oposição, o Govêr
no estã cumprh1do com o seu de· 
ver. · 

O SR. LIMA TEIXEIRA 
Desejo agora, completando as paln· 
vras do nobre. Senador Jefferson 
rlc. J\llular dizer que,. . efet\vament<?, 

na Bahia, o sr. Inácio Tosta· Filho 
é conheeido não só como homem de 
grande vaJor como de reputação IIi· 
bada. O fato surpreendeu-me e ao 
nobre Senador Otávio Mangabelra, 
que chegou a declarar aos jornais, 
entre os ataques que fazia ao Go· 
vêmo, ser um absurdo acu~ar-se um 
homem da ·~nvergadura de Inácio 
Tosta Fllho. 

O :Sr. João Villasbôas - Não co
nheço o Sr. InáC'io Tosta Filho nem 
os envolvidos na negociata do fel· 
Jão, Inclusive o sr. Petresco. Não 
posso, portanto, fazer juizo ... 

O Sr. Jefferson de Aguiar. ·-
Temerário. . · 

O Sr: ·JOão Vtllasbôas - . . . sô· 
'bt:é · ~ S\1!1. éulp:;t ou. reputação ili-
·:ba.cta. . . · 

O SR. L!MAl 'I'EIXEiRA . - . 
o sr .. Presidente da .República man
dou· ouvir o Consultor Geral da Re· 
pública., no que andou acertado. 

Na Bahia, o Sr. InáC'io Tosta Fi· 
lho é considerado homem de repu
tação ilibada. 

o Sr. 'JOão Vtllasbôas - Até en
tão era de reputação ilibada; des
de o momento em que acusa.do .de 
fra:ude continuou no cargo, para 
mim p11rdeu essa condição. 

O . Sr. Jejjers® de Aguiar -
É opinião subjetlva e pessoal de 
v. Exa., que o Indiciado entend·e que 
não t~m de respeitar. :l!:le se reser
va para atender e obsel'Var o que 
determina a lei. Não é censurável 
por essa ctrcunstâncla. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Data vênla, o pronunciamento de 
v. Exa. não tem justificatlva. De· 
pende · da apreciação de cada um. 
Entendo que afastando·se do cargo, 
Implicitamente admitiria a existên
cia de 'irregularidade. Qualquer. ct
dadão, incapaz de ser a.cusado ou 
envolvido num inquérito como o foi 
Inácio Tosta Filho ao afastar-se as
sim de. momento, das suas altas fun· 
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ções poderia dar margem a insi
nuações. Não estâ s. sa. obrigado 
a afastar-se do seu elevado 'llôsto 
na CACEX; depende de lntêrpre
tação. Há também os que acham 
que devem flc!hl', porque não há mo
tivo para afastar-se das funções. 

Voltemos, porém, à politiea, as
sunto sobremodo atraente. 

Na campanha que s·e vai ferir, o 
sr. Jânio Quadros entrou com um 
vigor multo grande. Não havia, nas 
ruas quem não dissesse que êle se
ria. o candidato vitorioso. Permi· 
tam·me, entretanto os componentes 
da. UDN um comentário : a atitu
de da sua renúncia. colocou o can
didato de V. Exas. em sérias di fi· 
culdades. 

o Sr. Novaes FiZh.o - Foi uma 
prova de desamblção. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Quando os Presidentes da. União De
mocrática Nacional e de outros Per
tidos aguardavam a decisão do Se
nhor Jânlo Quadros, êste, abrupta
mente, inesperadamente, assumiu 
aquela. atitude desrespeitosa. Per-
1. itam-me v. Exa.s. que repita: essa 
renúncia colocou mal o candidato 
da·UDN perante a opinião pública 
Pode ser que o sr. Jã.nio Quadros 
tivesse o desejo sincero de afastar
se do pleito. O que critico é o modo 
da renúncia, que impoTtou desres
neito aos Presidentes dos Partidos. 
O Sr. Jânio Qua,di'ils deveria ter-se 
pronunciado assim : - Senhores, 
não des-ejo mais ser candidato; não 
posso continuar a camp!llnha.. - E 
dari::l as razões dêsse procedimento. 
Agindo como agiu, enfraqueceu
se perante à. opinião pública.. 

Do outro lado, o M!!~rechal Teixei· 
ra Lott começou a crescer :perante 
o eleitorado, pela sua segurança., se
renidade, compostura.; enfim, por 
êsse conjunto de quai!dades que lm· 
põ~ c homem ao respeito dos seus 
concidadãos. 

Sobreveio, a-gora, outro fator im· 
portante : o President<! da Repú. 
blica começou a provar que eram 
v~rd;1dclras S·tta~ declarações quan. 

do assumiu o Govêrno, de que cum
priria tôdas a,s metas que elaborara. 
O povo começou a sentir a rea.llda.· 
de e, espontâneamente, em praça 
pública ou nos lugares por onde Sua 
Excelência passa, rende homena
gem a,o Chefe da Nação. 

O Sr. Fernandes Távora - A es
pontaneidade dessas manifestações 
já é multo conhecida. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Tudo isso começará. a dar fôrça ex· 
traordinária ao Marechal Teixeira 
Lott, que será o continuador da 
obra do Sr. Juscelino Kubitschek. 

O Sr. Jóão Villasbôas - Permite 
v. Exa. um aparte? 

O SR. LIMA- TEIXEIRA -
Com muito pra:rer. 

O Sr. João ViZZasbôas - Justa· 
mente porque v. Exa.. acaba de afir
mar que o Marechal Teixeira. Lott 
f~rá o continuador da obra do Se
nhor Juscelino Kubitschek ... 

O SR. LIMA. TEIXEIRA -
Exatamente. 

o sr. João V-tzlasbôas- ... venho 
contrapor a opinião da Exma. Se
nhora. D. Edna Lott, dignissima. fi
lha do ilustre candidato, que, em 
discurso pronunciado em praça pú
blica, no Rio Grande do SUl, decla
rou que seu pai não ~eria o con· 
tinuador da. obra do sr. J'usoellno 
Kubitschek ... 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Será, não tenha dúvida. 

o Sr. João Villasbôas - . . . con· 
dená v e! por tôda.s as formas, no to. 
cante à :polit.lca econômlco-financei· 
ra. Acrescentou que seu genltor não 
tinha qualquer responsabllidade no 
particU~i:br, porque s·e limitara a ser 
Ministro da Guerra do atual Presi· 
dente. A excelentíssima filha do 

· ilustre candidato do Partido Social 
Democrático fêz, de público, graves 
acusações a,o Govêrno. declarando 
mesmo que jamais o Marechal Tei-
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xeira Lott, na Chefia da Nação, serâ 
o continuador disso que aí está, com 
o Sr. Juscelino Kubitschek. 

O SR. LIMP~ TEIXEIRA -
Serâ o continuador, porque, se o 
Ma,rechal Teixeira Lott não o qui-
ser... · 

O Sr. João Vtlla.sbôas - 'A afir
mação é dela. 

O SR. LIMAI TEIXEIRA -
. . . o povo o levará a cumprir essa 
promessa, através de seus represen
tantes nas duas Ca,sas do Congres
so, os quais farão S. Exa. prosseguil 
com as metas do Govêrno do Se
nhor Juscelino Kubltschek. 

O Sr. João Vlllasbóas - Parece
me mais expressiva a decli!Jração ela 
filha do Uust-re candidato. 

O SR. LIMA. TEIXEIRA -
Ela deve e3tar fazendo a propa
ganda do Marechal Teixeira Lott, · 
mas não é politica. Assim, V. E:ta. 
não devia endossar-lhe a opinião. 

O Sr. João Villasbôas - Se, de 
acôrdo com V Exa., é prapaga .. !lda, 
é contraproducente. Se o Sr. Jus
celino Kubitschek está sendo endeu
sado pelo povo, !lor tud:l quanto em
preendeu. e o Marechal Lott faz 
pro(laganda declarando que não 
será o continuador dessa obra. o 
fato significa ser inexata a asserti
va do nobre colega. 

O \SR. I.:l'AM. TEIXEIRA 
Não é inexata. 

o Sr. Fernandes Távora - A 
quest-ão é que o Marechal Telxelri!J 
Lott não teve coragem de manifes
tar seu pensamento; e mandou que 
a filha o fizesse. · 

O SR. LrMIA TEIXEIRA -
Não sei se a filha do Marechal Tei
xeira Lott fêz semelha.nte declara. 
ção. Não as ouvi. 

A Senhora Edna Lott, no entanto, 
não é politica e, conseqüentemente, 
desconhece-lhe as manobras. Aliás, 
9ualquer pessoa ql!~ pão esteja 

Identificada com a, política poderá 
incidir em êrro. 

O Sr. João Villasbôa.s - Parece
me que, dada a Intimidade de fi
lha e pai, a afirmação da, filha do 
Marechal Lott te!Jl mais fôrça qrue 
a de Vossa Excelencia. 

O SR. LEMIA TEIXEIRA -
Não entro em apreciação sôbre o 
fa.to; desconheço sua origem. 

o sr. Fernandes Távora - O no
bre orador desconfia muito do bom 
senso da filha do Marechal Teixei
ra Lott. 

O Sr. Joaquim Pare:rote - Permi
te o nobre orador um aparte ? 

O SR. LIMtA TEIXEIRA -
Com todo o pra.zer. 

O Sr. Joaquim Parente - .AJcom
panhei o Deputado Jânlo Quadros 
em sua campanha no Piaui e par
t,e do Mara-nhão; e a rec-eptividade 
de s. Exa. n-esses dois Estados au
toriza-me dizer que, nêles, s. Exa. 
terá maioria. 

O SR. LrMtA TEIXEIRA -
Agradeço o aparte de v. Exa. e o 
crédito de .confiança do qual não 
i,Jartlcipo. , ·ii 

Sr. Presidente, volto ao assunto 
que me trouxa à tribuna. Espero 
que, cm virtude do êxito alcança. 
do pelas realizações do Govêmo 
Jruscelino Kubltschek. as eleições d(! 
3 de outubro de 1960, processar-se
ão com a maior segurança e cons~ · 
grarão a vitória do Marechal Tei
xe1ra Lott. 

O Sr. Fernandes Távora - Com 
a ajuda· da. dinheiràma que estâ 
sendo reunida na Cai:J:a. .. 

O SR. L:DMIA TEIXEIRA -
Não pode ser levado a crédito o 
aparte de V. Exa. Até porque hã 
grande receptividade para. o candi
dato. Encontram-se ao seu lado o 
Partido social Democrático, que é 
majoritário, o Partido Trabalhista 
Brasileiro e o Pa,rtldo Republleano. 
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O ~r. João Villasbôas - lilste ain
da nao se manifestou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Mas se manifestará favoràvelmen
te, não tenha V. Exa. dúvida. 

O Str. Fernandes Távora - O Pa,r. 
tido Trabalhista Brasileiro não sabe 
o que fazer. "Não sabe se vai ou se 
fica; se fJ.ca ou se vai". 

O. SR. LIMA TEIXEIRA -
Terá que acompanhar o Marechal 
Teixeira Lott à vitória, e o Partido 
Republicano, - possivelmente além 
de outros - certamente nos acom· 
panhará :nessa marcha vitoriosa. 

Senhores Sena,dores, não sou da 
Oposição; se o fôsse, mudava o 
!'Umo dos ac-ontecimentos. Não ure
tcndo aconselhar, mas, apenas, pon
derar. Não adianta negar as reali
zaçõ-es govemamentais. Mostrem os 
erros, comentem, critiquem; louvem, 
entretanto. também, sempre que o 
Executivo o merecer. · 

O Sr. João Villasbôas - Essa tem 
~ido a orientação da Oposição nes
ta Casa, desde que assumi a lide
rança. 

O SR. LIMA TEIXEIRA . -
Do contrário, o povo não a.credita
rá na Oposição e não mais ajuiza
rá com justiça. O que c induz a 
agir c-om justiça é, precisamente, es
tabelecer paralelo entre o que é 
bom e o que é mau; entre os qu·e 
merecem aplauso e os que merecem 
repúdio. Ma.s se se fizer confusão 
entre o que se repudia e o que se 
louva, como poderá a opinião publi
ca discernir o certo e o errado ? 

O Sr. Fernandes Távora - O povo 
sabe o que tem sofrido; não mais 
precisa de comparações. 

O SR- LIMA TEIXEIRA ·-::._ 
A Oposição não pode negar a evi
dência. O que a.ssistimos são reali
zações, do conhecimento púb!lco, 
que não comportam qualquer crí
tica. 

O Sr. Joaquim Parente- Ao lado 
das realizações a que v. Exa. se re
f~r·::! tcmo3. o aumento do custo de 
v1 da c o dola.r a Cr$ 200,00 ! 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
O sr. President~ da Puepública, na 

· exposição de sexta-feira última, ci
tou vários países - dez ou doze -
nos quais o custo de vida é muito 
superior ao nosso. 

No entanto, tem-se a impressão 
de que o Brasil é o único País onde 
o custo de vida. é elevado. 

O Sr. Jooo Villasbôas - Nosso 
povo só se interessa pelo cUJSto de 
vida do Brasil. 

O SR. LIM.i'- TEIXEIRA -
Daí a idéia de que c Brasil é o úni
co Pais onde o custo de vida subiu. 

o Sr. Fernandes Távora - Se · 
Vossa Excelência a.creditar em tudo 
quanto o Sr. Juscelino Kubitschek 
disser. estará no mato sem cachor
ro. (Riso). 

• O SR. LIMA TEIXEIRA -
Na América do Sul não sel se há 
outros oaíses com custo de vida 
mais baixo do que o nosso. 

O Sr •• João Villasbôas - Não há .. 
Hoje, o Bmsil está colocado no fi· 
nal da escala decrescente, no to
cante ao custo de vida e poder aqui
sitivo da moeda. 

O SR. LIMA . TEIXEIRA ~ 
Veja v. Exa. que a Argentina tem 
o custo de vida. m!bis aJto que o 
Brasil! · 

O sr. Joár> Villasbôas -Mas sua· 
moeda está mais valorizada do que 
a nossa. 

O SR. LI!lVM. TEIXEIRA -
Se fizermos !Um cotejo eritre os paí
~e~ 'na América, do Sul, verificare
mos aue o Brasil está em melhores 
condiÇões. 

O Sr. Fernandes Távora - A Ar
gentina está fazendo um govêmo 
de economia. Está procurando fa· 
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zer o que se deve e não gastando di· 
nhelro a rôdo, como o sr. Juscel!no 
Kubitschek. 

O SR. UMlA TEIXEIRA -
Não é razoâvel, não tem justifica· 
tiva o que a. Oposição afirma. 

sr. Presidente, vou encerrar estas 
considerações. Todos os meus Uus· 
tres aparteantes são velhos compa· 
nhelros e amigos. v. Exa. sabe co· 
mo estimo a Oposição e aprecio êste 
debate tão elevado. .Minlld estamos 
Interessados em servir ao Brasil. 

O Sr. João Villasbôas - Vossa 
Excelência sabe quanto respeito e 
estima a Oposição lhe dedica. Te· 
mos sempre a mâxlma. satisfação 
de ouvir os discursos de v. Exa. 
nesta Casa. Por Isso mesmo, peço 
desculpas a v. Exa. por ter lnter· 
rompido a brilhante oração que vem 
proferindo. 

O SR· LIMA TEIXEIRA· -
Multo obrigado a Vossa Excelência. 

O Sr. João Villasbôas - VImos 
aparteá-lo justamente pelo grande 
merecimento que v. Exa. tem da 
nossa :Bancada, a Bancada da Opo· 
alção. 

O SR. LliM!A TEIXEIRA -
Multo obrigado. 

Allâs, digo a. v. Exa. que estou 
multo sensibilizado. No meu Esta· 
do, a Bahla, v. Exa. sempre presen· 
clou êste meu aprêço ao seu Par· 
tido. Muitas vêzes, ao assumir o G()o 
vêmo transltõrlamente, dei provas 
de Isenção de ânimo. Um exemplo 
foi qu111ndo mandei demitir autor!· 
dades em certo Munlciplo por quel· 
xa da UDN. 

O Sr. Jollo Vtllasbôas - São atos 
que marcam uma administração e 
a recomendam ao aprêço público. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -
Ta.l o aprêço que tenho pela Oposi· 
ção. 

Acho que o papel da Oposição é 
o de criticar, apontar os erros; mas 
sempre agindo de modo o. dar a im· 
pressão de estar crltlcrmdo constru· 

tivamente e não fazendo demago
gia, com intuito demolidor. o pa
pel da Oposição, torno a dizer, é 
apontar o bom caminho, apresen
tar sujestões. 

Louvo v. Exas., nesta Casa, por
que se têm comportado dessa ma
neira. lil claro que, às vêzes, se ex· 
cedem um pouco. Hã mesmo, aqui, 
ilustres representantes da Bancada 
da Oposição que têm certa aver
são ao Senhor Juscelino Kubits
chek de Oliveira. Mas não hâ ra
zão para que V. Exas. lhes• façam 
certas acusações, porque o Presi
dente é homem de coração aberto. 

Focalizo agora o n·obre Senador 
João Villasbõas, porque, muitas vê· 
zes, conversamos a respeito de um 
entendimento com o Chefe da Na· 
ção para solução de problemas na. 
clonais. Posso dar o testemunho 
baseado na atitude do Lider da 
Bancada udenlsta, que sempre mos· 
trou receptividade à Idéia de se 
apresentar sugestões ao Presidente 
da República., não só quanto a as
pectos da politica interna ou exter. 
na do IBl'asll, mas no que dlz res
peito .à Administração do Pais. 

Entendo que os comentários aqui 
feitos têm sempre o mesmo propó
sito, que é o de servir ao Brasil. 

Disse eu, de Inicio, que ocupava 
hoje a tribuna. desta Casa com pra. 
zer, porque vinha defender um ho
mem que multo impulso deu a êste 
Pais - o Sr. Juscelino K'lJ;bltschek. 

Encerro minhas considerações pe
dindo sobretudo à Oposição. que 
não procure negar as realizações de 
um bom Govêmo. Critique os erros, 
mostre os maus caminhos, sim, mas 
não faça criticas indiscriminadas, 
porque estas levarão o povo nas pra
ças públicas a demonstrações de re
vide. É que as realizações ferem os 
olhos, estão à vista, e a.s criticas, 
sem fundamento, são palavras que 
o vento leva. · 

Essa a oplnião.de um amigo da 
Oposição; desejoso por consegüinte 
de que, amanhã, ela possa com seu 
esfôrço, .cooperar,, pa.ra que o Bra
sil avance mais na senda do pro· 
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gresso. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimenta. 
do). 

O SR. PRESIDENTE - Sendo 
evidente a falta de número no Pie· 
nárto, para prosseguimento_ dos tra.
balhos, V0'11 encerrar a sessao. 

Designo para a de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 - votação, em primeira dlf!
cussão, do Projeto de Emenda a 
Constituição n.o 2, d·e 1959, que alte
rar dispositivos constitucionais refe
rentes à organização do Estado da 
Guanabara, tendo Parreceres da Co
missão Especial : I - Sôbre o pro
jeto Inicial : n.0 233, de 1959, con
trário (com voto em separado dos 
Senhores Senadores Jefferson de 
Aguiarr e Afonso Arlnos) ; II - Sô
bre o substitutivo apresentado em 
Plenário em primeira discussão : 
n.o 925, sugerindo modificações. 

2 - Eleição da Comissão Especial 
(16 membros) que deverá i!mltir 
parecer sôbre a DenúnC'la n.0 2-60, 
de Paulo Martins Tôrres contra Mi· 
nistros do Supremo Tribunal· Fede· 
ral. 

3 - Continuação dar discussão 
única do Requerimento n.o 9, de 
1960, do Sr. Senador Jefferson de 

Aguiar, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado do discurso 
proferido p~lo sr. Presidente da J.te. 
pública na reunião ministerial rea
lizada, em 1.0 do mês em curso. 

4 - Discussão única, dG Projeto 
de Lei da Câmara n.0 84, de 1959 
(n.o 4.464, de 1958, na Câmara), que 
Isenta de impôsto de Importação e 
de consumo equlpam·ento importa,. 
do pela Siderúrgica J. A. Alipertt 
s. A., tendo Pareceres (ns. 899 e 900, 
de 1959) das Comissões : de Econo. 
mia, favorável, com a Emenda que 
oferece (n.0 1·CE) ; de Finanças, fa. 
vorável ao projeto e à emenda. 

5 - Segunda disc:ussão do Proje
to de Lei do Senado n.o 27, de 1958, 
de autoria do Sr. Senador othon 
Miider, qu.e suspende o financia
mento às lavouras de café de bal· 
xa produtividade, mal localizadas 
ou mal cultivadas e cria um ftna.n
ciameltto esr.ecial para a sua trans
formação ·em past:J.g.ens (sru:bstituti
vo aprova,do, com emenda, na ses
são de 15-12-1959), tendo Pareeer 
(n.o 7, de 1960), da Comissão de Re
dação, oferecendo a redação do ven
cido. 

Está encerrada a sessão. 

Encerra-se a sessão às 16 ho
ras e 55 minutos. 



16.a Sessão da z.a Sessãn. Legislativa da ~.a Legislatura, 
em 9 lille fevereú:o i!e ].960 

EXTRAORli:HNARIA 

PHESIDJ!lNCIA DOS SEJNHOP.ES CUNHA MELLO E l•'REITAS CAVALCANTI 

As 14 horas e 30 minutos, acham· 
se presentes os Sen):lores Senado· 
res: 

Mourão Vieira. 
Cu'llha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da .S.ilveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio de Barros. 
Leônida.s MzJlo. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fa;u:sto Cabral. 
Fernanclzs Tá vara. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernlliild~s. 
D!:r.· Huit Rosado. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Ja~bas Maranhão. 
Ft'eitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
L':mrhraJ Font~s. 
Heribaldo Vieira. 
IJin.n Tcix·eira. 
Attilio Vivacqua. 
.A.ry Viannt .. 
l.r.~Jff.erson r.lc .. ~.gula r. 
P::wl6 Fc•tn:l!ndes. 
ArJincl" Rnclri!?:ues. 
Mi~'l.J0l Conto. 
Caíacln dt> Cnstro. 
G!Jh~rto 1\l:ar~n:hn . 

.. . MolE" Arinos. 
·R,n~cli•'t•" V~llndarf's. 
Lima Guimarães . 
Mil:on co.m1;.os. 
.T.inn Clr! Mattos. 
P:::d~e C:l.la.:a·n:;. 

P·edro Ludovico. 
Tal!ia.no cb Mello. 
~· oã.o Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Lllô Guimarães. 
Gaspar venoso. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guiclo Mondin. - (48). 

O SR. PRESIDZN!E - A lista de 
prss~nçn. acusa o c:omparecim&nto 
c L 18 S.~nhors.> ·Ô'.:lla dores. 

Havcnclo número legal, está abcr· 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Quarto Secretário, se1·· 
vinélo de 2.o, procede à leitura 
da Ata da sessão anterior, que, 
po.~ta em àiscwssão, é sem de. 
bate a.prova.da. 

O S1·. Segundo Secretário, ser. 
vin.rr,() de 1.o, dá conta do se. 
guinte 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE ilESOLUÇÍÍO 

N.o 1, de 1960 

Nomeia. para o cargo inicial 
da carnira de .4uxiliar J,egtsza. 
ttvo ca.n·didatos habilitados em 
ccncm·so. 

O &nado Federal resolve : 
Artigo único. São nomeados, de 

n.côrcJ ,., cnm a alínea c do art. 85, 
item II, do Regimento Interno para 
cx~rccr o C'argo da cla·sse "K" da 
carreir.l de Au:cilio.r Legislativo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Fe-
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dera!, Alexa.ndre :&achid José Pe
dro c Lêda Paula Gertrudes Alves 
de ca,rvalho. 

Justificação 

Tendo em vista a existência de 
duas vagas !!l.O Quadro da Secre
taria e em virtudi! de ter sido re
validado, pela &e:;olução n.o 7·58, o 
prazo de vigência. do c:oncurSo rea
lizado para provimento de cargos de 
Auxiliar Legislativo, prop5e a eo. 
missão Diretora., nos têrmoa <lo ar
tigo 85, alínea c, item II, do Regi
m::nto Interno, a nomeação dos dois 
cand!cla.tos em epigrafe, obedecida 
a rigorosa classificação no meneio· 
nado ~oncurso. 

Sala das Sessões, em 9 de feve
reiro de 1960. - C!unna M13llo. -
Freitas Ca.valcanti. - Gill>erto Ma.. 
rinho. - Mathi.as mymplo. - No
vaos FtllUJ.- Heribaldo Vieira. 

PROJETO DE RESOLrrÇáO 

N.O 2, ele 1960 

Nomeia para o cargo inicial 
da carreira de Taquígrato ca.n
à!d.a.ta habilitada. e-rn cuncurs(}. 

O Senado Federal resolve : 
Art. único. É nomeada, de aC'ôr

do com a alín.ea c do art. 85, item 
II. do Regimento Interno, para 
exere<)r o cargo da C'las~ "N" da 
carreira de Taq'UJgrafo, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, 
Edila MaC'edo Ribeiro. 

JuatificrLção 

A candlda ta em epígrafe foi ha· 
bilitada em ·concurso. tendo sido 
classificada em g,o lugar. 

Em face da desistência de duas 
~a.ndidatas. vropõe a Comis!Oão Dire. 
tora, nos têrmos do dispositivo a.ci
ma citado, a nomeação da referida 
.candidata, obedecida a rigorosa 
classifica,ção n.o aludido concurso. 

Sala das Se.;!'ões. e>m 9 de feverei
ro de 1960. - Cunha Mello. -Frei.· 
tas Oavalca,nti. - G-lrbert<J Ma'f'!.. 
nho. - Mathias Olymp!o. - Nooaes 
Filho. - Hr:rlba.Zclo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE - Os proje
tas de resolução que a,cabam de ser 
lidos ind-e:pendem de apolamento e 
de pareceres das Comissões. Vão à 
publicação e, oportunamente, .~e· 
rão incluídos na Ordem do Dia. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Sena.dor 

Afonso Ar!nos, primeiro orador ins
crito. (Pausá.). 

Niio está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Victorino Freire, segundo orador 
il:"..sc:ito. 

O SR. VICTORINO FREIRE -
(Lê o seguinte disctt,;so) -Sr. Pre
sidente: 

NP. edição ode hoje do "Diário de 
Notícias", o Irmão do "CMlárlo" re
novou a agr<"!ssão ao Embaixador 
Negrão de Lim~.. desenterrando o 
caso do General Delgado, que já ha· 
'Oiia caEtlo em exerciclo findo. E 
como nesta triburu. tomei a defe
sa do meu velho amigo Embaixa
dor Negrão de Lima, achou po.r bem 
::.p!lcar-me m!!lis um ligeiro coic2. 

O Senado é testemunha do meu 
s~ntimento de humanidade pois 
muito embora o tenha. esporeado 
com certa violência, não tenho dei· 
:mdo, entretanto, de lhe oferecer 
boa e farta ração. Quando da últi
ma vez que ocupe! a tribuna, pois 
q~ não disponho de jornais pa.ra 
clefender-me, informe! lealmente ao 
Senado que, atendendo à SUIPA, o 
animal estava em repouso. em vir
tude dos ferimentos que lhe produ
ziram as esporas e o brldão. Tendo 
os ferimentos da barriga cr!a.do bi
cho, mande! logo um veterinário 
assisti-lo, munido de fenol e creoli
na e o111tros antisséticos, para 
curar-lhe as bicheiras e as .QSC'nrla
ções das ch!coto,das que lhe dei nas 
orelhas ~om a ponta do rêlho que 
lhe abriram algumas chagas que 
foram também curadas. 

O seu ódio ao Emb:olxador Negrão 
de Lima, cifra·se no fato do nosso 
eminente representante cm Lisboa 
n:J.o ter até agora C'riado um inci
dente com o Govêrno português: 
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Tôda o. Nação sabe que no inci
dente D~lgado, o Emba.lxador Ne
grão de Lima, então Ministro das 
Relações Exteriores, se portou com 
a maior finura, s.erenidade e paci
ência para resolver o incidente, 
uma vez que o asilo ao Ge<nera,l Del
gado, foi consagrado e aprovado 
por .todos, sendo matéria pacífiC'a
A críti~a que alguns Senadores, en
tre os quais me incluo, aqui fize
ram, não fo; ao asilo concedido, mas 
ao Embaixador de então, que resol
veu como os fatos posteriores COIIl· 
firmara,m, ser um· dos chef·es da 
aposição portuguêsa. E como o in
cidente não se r-esolvia com as de
marches do Embaixador Alvaro 
Llns. mandou o sr. Negrão de Lima, 
o Einbaixador Mendes Vianna a, 
Lisboa e êste, em três dias, resolveu 
o C'aso que o Embaixador ef.etivo, 
em três meses, não conseguiu, não 
pôde ou não quis resolver. Tomalll
do a def·esa da posição c·erta e dig
na do Embail!!ador Negrão de Lima, 
o injuriador me agride, afirmando 
que som "advogaclo digno da cau
sa". Eu me sinto muito orgulhoso 
cm ser comparado ao Embaixador 
Negrão d-e Lima, ou da causa e posi
ção. que êle def.~nde. Injúria eu 
consideraria, se o agressor afirmas
se que eu me pareço com êle. Aí 
sim, eu iria às últimas conseqüên
c-ias. 

O Embaixador Negrão de Lima, 
em todos os altos postos que tem 
exercido se comuortou com absolu
ta, correçf1o e brÍlho e sua honradez 
oessoal construiu o pedestal do res
Üeito ·~ acatamento que lhe trlbu· 
tan1 os setus concidadãos. 

Nada devo ao Embaixador Ne
gr1lo de Lim~. a não ser a V·t!lll::>J 
ámizad-e que desde 1930 me dispen
sa C'om efusão c sem reservas o 
-eminente Embaixador cm Lisboa. 
Aqui estarei sempre pronto a tomar
lhe a defesa, máxime quando au
sente não pod·e dar l'P.Sposta cabal 
c comp~2ta à c>có:·ía que o agrid·e 
c o injuria. 

Quanto ao mais, Sr. Presidente. 
rcaflrmamlo que nesta. polêmica fa
larei por último, vou hoje mandar 

a ração do animeJ, aos meus cuida
do::;, ,pois akndendo solicitação mi
nha, o .S·enador x; vva.es Filho, man
dou dn seu Eng<!nho, em Pernam
buco, uma !::.ta de mel de <uro, 
para fazer uma gara!)oa misturada 
com tenro ca.pim milhan que abri· 
rá, sem dúvida, o ap3tlte do animal 
que a;nda traz a bôca ferida pelos 
socos qt:·e lhe dei no bridão. 

fl só. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
c. hora do Expediente. 

Não há cutro orador Inscrito. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
- Sr. Presidente, peço a pa.Iavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre .Senador Freitas 
cava.lcanti. 

O Sr. Sena.dor Freitas Cava!· 
canti pronuncia discurso que, 
entregue à revisão do orador, 
se1·á poste1·lormentc publicado. 

O SR. PRESIDENTE- Continua 
a h~ra do E:;;ediente. (Pausa). 

Sôbre a mesa, requerimento de 
urgência que vai ser lido pelo Se
•nhor Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 14, de 1960 

Nos têrmos do art. 330. letra c, 
do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 5. de 1960, que autori
za o Poder Executivo a instituir a 
Fundação das Pioneiras .Sociais. 

Sala das Sessões, em 9 de feve
reiro de 1960- - Jefferson de 
Arruia.1·. Líder da. Maioria e do PSD, 
cm exercício. - Gilber.to Marinho. 
- Cunha Mello. - Ru11 Cameiro. 
- Paulo Fender- - Benedicto Val-
ladares. - Victorino Freire. - Caia
do de Cast1·o. - Pedro Ludovico. -
Eugênio de- Barros.- Novaes Filho. 
- Lobão."da Silveira. - Menezes 
Pirnentez; .- Arlindo RocZrigues. 
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O SR. PRESIDENTE - O reque
rimento de urgência. será votado no 
fim da Ordem do Dia. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em prl.metra àis· 
cussão, do Projeto de Emenda 
à Co'/IIStttuição n.o 2, de 1959, 
que altera dispositivos constitu
cionais referentes à organiza. 
ção do Estado da Guanabara, 
tendo Pareceres da Comissão 
Especial : I - Sôbre o projeto 
inictal : n.o 233, de 1959, con
trário (com voto em separado 
dos Stw. Senadores Jefferson de 
Aguiar e Afonso Arinos); II -
Sôbre o substitutivo apresenta
do em Plendrio em primeira 
discussão : n.o 925, sugerindo 
modificações. 

O SR. PRESIDENTE - A lista. de 
presença acusa o comparecimento 
de 36 Senhores Senadores. 

N'ão há número para votação des
sa matéria. 

Passa-se à matéria seguinte 

Eleição da Comissão Especial 
(16 membros) que deverá emi
tir parecer sôbre a Denúncia 
n.o 2·60, de Paulo Martins Tôr
res contra Ministro do Supre. 
mo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE - Suspendo 
a sessão por cinco minutos para 
qull os Senhores Senadores orga
nizem as chapas. 

A sessão é suspensa às 15,14 
e reaberta às 16,20. 

O SR. PRESIDENTE - Está rea· 
berta a sessão. 

Vai-se proceder à chamada. 

Procede-se à chamada. 

O SR. PRESIDENTE - Respon
deram à ehamada 32 Senhores Se
nadores. Vai-se proceder à apura· · 
ção. 

Proeede-se à apuração. 

O SR. PRESIDENTE - De acôr
do com o voto do Plenário, a Co· 
missão Especial que deverá emitir 
parecer sôbre a Denúncia n.o 2, de 
1960, fica constituida dos Senhores 
Sena,dores : 

Mencz.cs Plmenw!. 
Ruy 'Carneiro. 
Jarbas Maranhão. 
.Eicncdicto Valladares. 
Lobão da Silveira. 
Gaspar Velloso. 
Lima Teixeira. 
Fausto Ca.bral. 
Guida Mondin. 
Arlindo Rodrigues. 
Lourlval Fontes. 
Milton Campos. 
Afonso Arlno~. 
Daniel Krieger. 
Heribaldo Vieira. 
Attíllo Vivaequa. 

Conrtinuação ila discussão 
únic~t do Requerimento n.0 9, 
ds 1960, do Senhor Senador Jef
ferson de Aguiar, solicitando a 
transcrição nos Anais do Sena
do do discurso proferido pelo 
S1·. Presidente da República ma 
reunião minjsterial realizada 
em 1.o do mês em curso. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a pa
lavra o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- (•) - Sr. Presidente, o Requeri
mento n.o 9, de 1960, de minha au
toria, versa. sôbre a ·transcrição nos 
illossos Anais do discurso proferido 
pelo sr. Presidente da Repúbllca 
na reunião ministerial em que teve 
ensejo de apresentar à. considera· 
ção do País a admirável obra admi· 
nistrativa que vem presta.ndo nestes 
últimos quatro anos, cuprindo in' 
tegralmente, e até ultrapassando, 
os compromissos que assumiu pe. 
rante o povo bra.sileiro na memorá
vel campanha politica que defla. 
grou no Brasil e que teve como 

(•) -.Vila foi revi.<lo pelo orador. 
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conseqüência sua eleição à supre
ma magistratura da Nação· 

Vários debates foram suscitados 
em tôrno do meu requerimento. Se· 
nadares ilustres . restringiram a 
ação governamental, mas enaltece· 
ram, em diversos passos de seus 
discursos, a obra monumental do 
atual Presidente d!:h República, e 
profligraram, especialmente a po
litica econômica do Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira; deram, no 
~ntanto realce e ênfase especial 
aqu.ela.s criticas habituais, como 
numa restrição organizada e numa 
infirma:tiva decorrent~ do hábito 
de S8 opôr à obra do atual Presl· 
dente da República, proclamando· 
s~. . flm _yárias oportunid!:bdes, que 
.tC'l1Ja Sido homem esqueci.cio na 
obra adm!ráv~l do atual Chefe de 
Govêrno. 
. Os ilustres colegas da área opo· 

SIOnista que me antecederam, uti· 
l!zaram-se da. d!alética admirável 
que a inteligência lhes ass.egurou, 
ultrapassando as llnães naturais da 
critica constru.t.iva, para. atingir em 
cheio aquelas re:Jtritlv:ts que não 
encontram apoio na realidade· ao . ' reves, esborroa-se pela obra que aí 
está .:tos olhos de todos os brasilei· 
ros. 

Afirmou-se que o homem do cam· 
P~ fôra esquectdo; que os jovens 
nao estavam merecendo a atenção 
que deveriam merecer por parte do 
Govêrno; a educação e a saúde es
tariam em plano inferior; como 
obras mO'llumentais e até faraôn!· 
cas esta.vam sendo adotados pelo 
Sr. Presidente da República. 

Mesmo nessa crític•a unilateral c 
obliterada - data venia - contém· 
se um elogio ao a.tual Gbvêrno. 
Pela adjctivação que se empregou 
nas restrições adotadas neste Ple· 
nârio, claEsificando-se de fa.raôni-

.. ca, grall1.diosa, monumental e estar
rDce~ora. a aç.ão do sr. Juscelino 
Kubltsc'hek, exibiu.-se a manifesta. 
ção aíta.neira de um subconsciente 
que quer fazer justiça ao sr. Pre
sidente da República. 

Ot:tra facêt.a d::t crítica contun
dent.e formulada pelos ilustres c·o· 

legas, precla.ros Senadores da Opo
sição, contém-se nas emissões relte· 
radas - afirmam S. Exas. - ado· 
tadas pelo Presidente da Repúbli· 
ca, para enfrenta.r uma demanda 
nunca vista no Brasil, em face da 
industrialização do Pais, pela ação 
benemérita do Chefe da. Nação nos 
sctores privados e públicos. Se a 
cédula fidut:iária representa direi· 
to de haver e corresponde- e deve 
C'orresponder - às mercadorias c 
S:!rvicos disooníveis no mercado in· 
ternó, evidentemente, a crit.ica te· 
ria valia. c categoria, se tivéssemos 
economia estanque e estática, sem 
essa demanda extraordinária. de 
~::;riços e de mercadorias novas, 
que abundam no mercado interno 
e e:rJgem me!'cado capaz de absor
ver tudo (J!UJa.."'l.to se faz e se torna 
dispcl:i ·; Jl e que se coloca à dispo· 
sicão do povo brasileiro . 

Sr. Presidente, SÓ a indústria. QU· 
tomobllíst-ica está fa.turando cêrca 
de cem bilhões de cruzeiros, exi
gindo, portanto, disponibilidades fi· 
nanceiras e pecuniárias não só 
através dos bancos de crédito, como 
também pelo fomento que o Govêr· 
no está adotando, para que a, eco· 
nomia se desenvolva em todos os 
setores e latitudes, atendendo a 
eesa ânsia indomável do povo bra· 
silelro de desenvolvimento e eman. 
cipação econômica, primaciais pa· 
ra a emancipação politica, e da 
liberdade perante as tn.a.ções do 
mu.ndo. Perdemos aquelas carac
terísticas que nos dominavam no 
pretérito, de humildade, de timi
dez e de inca:pacidade para as 
g.ra.ndes ações. Éramos exportado· 
res de matérias-primas e no mer
c~.do int.erno a mã.o de obra não 
podia ser absorvida, porque não 
havia campo para enqua-dramento 
dos homens disnoníveis 11o merC'ado 
elo trabalho. -

Hoje, milhares dê homens já s•e 
aplicam na indústria naclona.l, 
cujos produtos são·.· consumidos pe
los brasileiros com maiores possibi· 
!idades de aquisiÇão, através da 
ação governamentnJ c privada, qru,e 
pôde trall1sformár • completa:mente a 
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facies econom1co da Nação, ação 
tôda ela, num sentido altaneiro, em 
busca d·e · a.lgo superior. Por via 
dêsse novo jacies econômico, tere. 
mos também a llberdade politica· 
por que ansiamos todos os brasi
leiros. Até mesmo a. mentalidade 
nacional se modifica, quando, 
pela industrialização, o proletaria
do ascende a novos ajustamentos 
sociais e assume as responsabilida
des política.s da Nação, capacitado 
para escolher os seus mandatários, 
e ainda com probabilidade de con
quistar o confôr.to antigamente só 
deferido e outorgado à pequena eli
te que dominava o Brasll-

'sr. Presidente, hoje, em lugar de 
dezenas, milhares de pessoas COI!l
quist.aram direito ao confôrto e 
têm capacidade para. atingir pára
mos antes jamais pensados. 

Somos um povo livre, um povo 
politizado, que não mais admite di
tadu,ras; somos um povo com as 
ca,racterístiC"as de llberdade e de
senvolvimento do poder de barga.. 
nha perante as Nações do mundo 
civilizado, Integrado e inserido na 
reaJ!dade internacional, onde tam
bém somos líderes. Ja.mais nos co
locaremos naquela postura de sub
servlênc'la, timidez e humildade, 
porque conquistamos, com nosso es
fôrço, uma altitude que antes te
míamos alcançar. 

Sr. Presidente, !a.la-se muito em 
inflação; admite-se que o excesso 
de meios de pagamento no merca
do Interno teria tra.nstomado o 
custo de vida, exagerando o de
senvolvimento de um grupo em 
d~trimmto da maioria. do povo 
brasileiro. Os que assim se ma
nifestam, defendem teoria obsoleta, 
incompatJvel com a rea.lidade na
cional; talvez ainda estejam con
sagrados às teorias dos flslocratas 
e aquêles outros como Jéan Bap
tiste Sa.y, que trocaram sua contex
tur:J .~ sua Droc.•edência por :uma 
realldade que ultrapassou todos os 
limites de a.nálise, para atingir 
uma realidade de tra.nsformação, 
de conquista e de caracterizações 
diversas, assumindo, no. mUJndio, 

uma pos1çao admirável de desen
volvimento jamais igualado pela.s 
outras nações. 

sr. Presidente, esquecam-se os 
ddensores das idéias dominantes 
z.nos l)assa dos, na Economia e nas 
Finanças, de que a EcO!llomia não 
é como a, lógica ou a estática. que 
tem cm si mcamas suas finalidades 
e ~ua .consagração teorética. A eco
nomia, como ciência das Finanças. 
busca na, realidade aquilo qu,e se 
transforma e .evolve, para atingir 
novos coJ:1>oS e novas caracteriza
ções, c as leis elaboradas pela. apre
.ciação e pela análise, perdem a sua 
procedência para atingir a novos 
níveis CillturaAs e a novas enuncia
ções e postulados científicos, de 
acôrdo com os fatôres mesológicos, 
de acôrdo C'om as transformações, 
as reações sociais e humanas em 
clct.cr:ntnad::. épocs., porque tudo 
evolv.e, tudo se transforma e nada 
permanece estático na raalidade 
1: um:ma c social. 

J.~ inflação, portanto, poderia ser 
caracterizada no Brasil se tivésse
mos, C'omo disse. uma economia es
tática e não uma economia que 
~umenta extraordinariamente peia 
ação t;;overname,ntal, como a trans
forma~.ão do país agrícola em país 
industrial. Os meios de pagamento 
à dbposição do povo brasileiro re
vert<:m imediat~mente ao Erário 
numc velocidade extraordinária 
que não pode caracterizar a apre
ciação ou a aplicação dos princípios 
do "K::ynes!onlsmo" e muito menos 
transforma. em autêlntica ou apli
cável a invocação das equações de 
Fischer. de Marshall ou de Cam
bridge, A massa de dinheiro dis
ponível, as mercadorias e os servi
ços postos •à disposição do povo bra
Sil{)iro aumentaram {)xtraordinària
mente, e os preços refletem não 
uma conseqüência, prõpriamente, 
cta ~nflaçiio, mas a ctec·orrência do 
prego qu.~ tôda-s as nações pagam 
pela transformação do "facles" 
.;conêmico, como hoj{) se observa 
na Nação brasileira. 
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O Sr. Sérgio Marinho - Permite 
v. Exa. um aparte ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Com prazer. 

O Sr. Sérgio Marinho - Aca.ba 
v. Exa. de fazer afirmação verda· 
deiramente incontestável. O pano· 
rama econômico·flnwnceiro do País 
reflete, no seu conjunto, em minú· 
elas, a soma enorme d·e sa.erificios 
exigidos à população brasileira pa
ra a transformação. que se está 
operando. Na realidade, a. inflação, 
cuja pressão é inegável e Vossa EX· 
celência mesmo pode sentir na sua 
economia privada é nem mais nem 
111enos. segundo os autor.es - e 
quantos se debruç.a.m sôbre obras 
de finanças estão cansados de re
petir - uma injusta, uma iníqua 
tributação inldiret.a. Como v. Exa. 
afirma, a tra.ns·formação reflete o 
pesado ônus que se está exigindo 
da população brasileira. É verda
de límpida c insofismável. Uma 
vez qu.e o nobr·~ colega me conce
d-eu a grar,a dêste a,parte. não me 
furto à tent".cão de indagar de Vos· 
sa E~;:celência' se aercdita, realmen
te, s·eja êsse o remédio ·eficaz ln· 
rlicadn 'Parar conduzir um Pais sub· 
d<'~envolv\do ao seu pleno desen· 
volvimento. isto é. se o remédio cer
to para esRa mudança é a inflal)ão, 
P. a emi~qiio cont.inna " !ninterru:o· 
ta d<> dinheiro. Se v. Exa. me res· 
pond<>r afirma.t!vamente - e. de 
certo modo. antP.vej o oue a respos· 
ta do nobre colega será nesse sen· 
tirio - Indago, novamente. nnr que 
nãn ~atFmteamos êsse remédio P tJ 
P.nslnamns a ttJdos os novos ~uhde· 
~"~volvidos. :oarR aue, 11:racas "' êle, 
111cancPm. m1m JlaSRP. dP mácrlea. o 
~P.Si'nvolvlmPnto. aspiração máxima 
d·e tôda gente. 

··O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Nnbr" Sena.r:tor ;Sér~lo Marinho, 
v. Exa. bem observou que a argu
mentação que estou expendendo 
neste Plenário não corresponde às 
eonelusões a.dotadas por v. Exa. Ao 
contrário do que concluiu o em!· 
nente mpres~ntante do Rio Gran· 

de do Norte e meu caro amigo, es
tou afirmando a relatividade dar 
quilo que se consagrou, no :Brasil, 
como resultant·~ ~nflaclonária, por
quanto, acentuei que a inflaçãa po· 
derla ser ac-olhida \! reconh-ecida, 
se tivéssemos uma. economia estáti· 
ca de bens, mercadorias e serviços, 
sem qualquer majoração dos seus 
níveis e, na mesma oportunidade, 
simultâneamente, uma emissão des
controlada de papel-moeda que vi
ria, no mercado interno, a promo· 
ver maior procura das mercadorias 
disponíveis. 

''I 
O Sr. Mem -rle Sá- Permite Vos

sa ExC'elência um aparte rigorosa
mente regimental ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Pois não. 

O sr. Mem de Sá - Qua.l a l'a· 
zão do crescim2nto do nroduto bru-
b brasileiro ? · 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Nobre .Senador Mem de Sá., afir· 
roam os ecornomistas que o cresci· 
menta normal das disponibilidades 
das mercadori-as e dos serviços em 
uma economia. estável devem ser de 
3. 5 ou 7 por cento. 

O Sr. Mem de Sá - Pergunto a 
V, Exa. sàl!lente quanto ao Brasil. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- O aumento da produtividade na
cional no mome'Ilto, isto é, do que 
se está construindo e colocando à 
disposição do mercado interno, é 
de cêrC'a de 28 por cento. 

O Sr. Mem de Sá - Quanto ao 
produto brasileiro, ·não; v. Exa. 
está equivocado. Não atinge selll 
crescimento 28 .por. ce'nto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Entre 3 a 5 por C'ento. 

O Sr. Mem de Sá - Muito bem. 
E o crescimento do papel emitido 
dos meios de pagamento ? 

I 
I 

I 
~ 
i 
' 

' t 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Nobr·~ colega, essa é a relação 
entre o produto n·aclonal e o papel
moeda, pôsto à dlsposil(ão do pú

. bllco. 

O Sr. Mcm a~ Sá - Perdôe-mc, 
mas v. Exa. não quer responder an 
meu argumento. 

O SR: JEFFERSON DE AGUIAR 
- Estou respond·el!ldo. 

O sr. Mem de Sá- O crescimen
to médio tem sido inferior a 5 por 
cento, quando era superior. Tem 
dlmlnuido o produto nacional no 
Oovê.mo do Sr. Juscelino Kublts
chek. 

O SR. JEFFERSON DE AOUIAR 
- Enga•no de Vossa ExcelênC'Ia. 

O Sr. Mem de Sá- É o que pro
va.m as estatísticas. Leia o nobre 
Lider, na "Conjuntura Econômica", 
o Balanço de Contas. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
··- Na industrialização, v. Ex:a. tem 
qu~ somar os produtos agrícolas e 
os petmários, os de tôdas as a.tl
vidades do campo. 

O sr. Mem de Sá - Referi-me ao 
produto bruto; envolve tudo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Inclui, também, a indústria. Es
tabelece v. Exa. relação entre o 
produto nacional e a produção na
clona.! c verá qu~ é d·~ 3, 5 e 7 por 
cento. 

O sr. Mem de Sá - Não jogue 
com pa}avras. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- v. Exa. é árdego. 

O Sr. Mem de Sá - v. Ex:a. está 
querendo fugir ao assunto. Per
guntei claramente. O produto na
cional bruto envolve tudo. 

O SR· JEFFERSON DE AOUIAR 
- Estou afirmando a v. Ex:a. qrue, 
cm regra., o produto nacional sobe 
d.~ 3, 5 e 7 por cento. 

O Sr. Mem de Sá - Perguntei 
no Brasil. 

.O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Com relação ao produto nado· 
na! global, em face dos Investimen
tos, obras e realizações do Govêrno, 
a relação, no Brasil, passou a. ser 
de 28 por cento. 

O sr. Mem de Sá - Isso é outra. 
coisa, é investimento. Estou per
guntando pelo produto nacional 
bruto, que envolve tudo, e v. Exa. 
vem falar em investimento. O in
vestimento do Estado é que sobe a 
28 por cento. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Estou falando !la ação governa
mental. Ação governamental é 
Govêrno, e Govêmo é União. 

O Sr. Mem de Sá- Estou pergun
ta.ndo outra coisa. As perg:u~~tas 
são duas, e eu me~mo vou respon
der porque v. Exa. não quer. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Não quero é responder de acõr
do com o convencimento oposlcio
nis &::1. de Vossa Exc<elêncla. 

O Sr. Mem ele Sá- Responderei 
com números. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Estou respondendo com cifras. 

O Sr. Mem de Sá - Cito apenas 
a Revista da Fun.daçtio Getúlio 
Vargas, a Conjuntura Econômtca e 
a Revista Brasileira de Economia· 
Não têm lllada de oposição. O pro
duto nacional bruto tem crescido 
à base de 5 por cento. Tem sido 
menor do que era, e os meios de 
pa.zamento têm subido. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Economistas da categoria do Se
nhor Eugênio Gudln acham q.ue a 
soma, num ano, dev~ ser de 3 por 
cento. 

O SI'. Mem de Sá - Só respondo 
que os meios de pagamento têm. 
subido mais de 20 ·por cento. 
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Isso é inflação. Eis por que o pre
ço da alimentação Dubiu 50 por cen· 
Lo no DJno passado e o custo de 
vida 70 por cento. Só isso. ·Tudo 
mais é economia estática, econo. 
mia di::âmlca - palavras. A rea· 
lidade é essa. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Eu diria c',a mesma mn,neira : 
tudo que v. Exa. d!z é :parola, ~nada 
mais. 

0 f'r. l!lf Am. dr: Sá -: O pr.oduto 
na.C'!onal bruto subiu 3 nor cento e 
o~ melns c!~ p::tgil ml'!n.to "25 por cen· 
to; resuJtado : inflação. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-- Nobre Scna,dor, cédula flduc1á· 
ri~. repr.esent·P. direito de hav.er, ca
pacidad~ de aqu!slç1i.o de mercado· 
ria e serviços. Se aumentam as 
mercadorias disponíveis, os s~rvi· 
ços postos à disposlçii.o do públi· 
CO· •• 

O Sr • . M:cn: de S'á - Só 3 por 
cento. 

O SR .. T_\{fí'F'.Ii:RSON DE AGUIAR 
- l\Tf.i.n ~~"' 3 ryo~· ~·~nto. V. Ex~. 
c~t~. ·~C'!Ui1'cC'~·d0. 

O Sr. M em .. cl.IJ Sá - llJ o que di· 
;:em as estatísticas. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- v. Ex.~. t.rm de considerar os in
"P.~tln:i"!ntns de obras, quanto à in
dustrialização. 

O sr. Mem dr Sá -É outro caso. 

O :SR. JE..'I1'li'ERSON DE AGU1AR 
- V. Exa. ~ão pode prescindir da 
d<>m:mdP. ~ximdfl. pa,ra a industriali
zarão numa cciJnomia nova. 

O Sr. Mem de Sá - v. ~a. está 
C'onfundin.do alhos com bugalhos. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
--· v. Exa. é que está transforman· 
do alhos em bugalhos. 

O Sr. Jl.!em c?,:· Sá. - Poraue não 
há mr.!o d~ V. EXEII· dlstingul·los. O 
prod~:b !1.'\Ch,nal bruto tem destl· 

no, que se divide em consumo e in
vestimento. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-Certo. 

O sr. Mem de Sá- O que nada 
tem que v·er com a inflação.· 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Estou argumentando no sentido 
da demonstração cabal de que, na 
correspondência entre os meios àe 
pagamento e as mercadorias e s·er
viços disponíveis, 111áo há própria· 
mente os males argüidos pela Opo
sição, com relação às obras gover
namentais. 

O Sr. Mem d.e Sá - Ai está o re
sultado : O aumento do custo de 
vida em 50 por cento. 

., .. , ... ······ 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 

- v. Exa., argumentando com os 
ensina-mentos da economia tradi· 
ciolllal, reconhece, com vários finan
dstas, que obras do Govêrno fo
mentam o consumo e a produção, 
s.endo inclusive favoráveis ao desen
volvimento interno d::. Nação, como 
não podzria deixar de ser. Cit<J, in
clusive, ·a lição de Hugh Dalton, 
Professor da Universida.de de Cam· 
bridg;; e, posteriormente, Lord 
Chanceler da Inglaterra. 

o Sr. Mem. de oSá - Nenhum 
economista defende essa tese. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- O que se esqueC'e, no Brasil, e 
desejam muitos afirmar perante a 
Nação, é que temos uma. economia 
capaz de ser apreciada à luz de 
ensinamentos não só pretéritos co
mo, também, relacionada com ou
tros pa.íses que têm fatôres de pro~ 
du~ão e peculia.r!dades que não se 
ajustam ao probl~ma nacional. 

O Sr. Mem de Sá - Quer v. Exa. 
uma econontb. política espeC"lal pa
ra o Brasil. Só aossim ! • -

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- É a verdade insofismável. 
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O Sr. Mem de Sá - Economia 
especial para o Presidente Juscel!
no KubitsC'hek! 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Pode-se ver, pelo sarcasmo de 
V. Exa., a Impossibilidade de de· 
m1ll!lStrar ~ Improcedência da argu
mentação q11e estou apresentando 
perante· o Senado F-ederal. 

O Sr. Mem de Sá - v. Exa. não 
apresentou nenhuma argumenta
ção. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-V. Exa. não falou. De modo que 
não há argumentação. 

O Sr. Sérgio Marinho- Pel'mlte 
v. ·Exa. um outro a.parte? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-Pois não. 

O Sr. Sérgio Mari1'ho - Pergu.'l
te.ria se os investimentos públicos 
sã.o feitos ou não com reC'U.l'sos in
flacionârios ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- os investimentos públ!cos po
dem ser feitos com empréstimos 
internos, com dlsponibllidades do 
Govêl"llo ou C'om a emissão de pa
pel-moeda. Pergunto eu: -seria 
pr-eferív.el que . o Sr. Presidente da 
República fizesse empréstimo ex
terno, como sucedeu há pouco tem- . 
:po, para comprometer a. indepen
dência do Brasil, ou solicitasse em
:préstlmo do próprio povo, através 
da. ·emissão do papel-moeda, que é 
reinvestido e volta numa velocida· 
de extraordinâri~~>, ao Erário; atra
vés de empréstimos e de recupera
çõ-es previstas na economia e nas 
finaJlças? 

O Sr. Sérgio Marin-ho - Vossa 
Excelência respondeu à minha per
gunt-a C'om outra inda.gação. Ape
nas multiplicou-a n vêzes. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Acolha v. Exa. a equação e se 
satisfaça com a resposta-

O Sr. Sérgio Marinho - O fin'a,n. 
clamento das obras e empreendi
mentos públicos é feito C'om recur
sos lnflacionârios ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Pode ser f·elto. 

o Sr. Sérgio Marinho - Afirma 
v·. Exa. que são feitos indiretamen
te, porque o Govêrno não quis re
correr a empréstimos externos. 
Multo bem; mas v. Exa. sabe que 
a c~pacidad·e emissionista tem limi
tes e u'a margem de segurança. 
Ultrapassar essa margem é peri
goso. 

O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR · 
- Pergunto : v. Exa. tem um mi
lhão de C'l'UZE!iros, constrói um edl
ficlo; têz despesas 01.: criou rique
zas? 

O Sr. Sérgio Marinho - Vossa. 
Exeelência não deixo11 que termi
nasse minha pergunta ! 

O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- Estou perguntando a v. Exa., 
respondendo_à sua inquirição: Des. 
pesa. investimento, reallzaçao de 
obras não é prõpriamente despesa, 
mas, produção de riqueza, aumento 
de pat·rimônlo, que demonstra ad
ministração profícua, Incapaz de 
ser vulnerada por qu!blquer sofista 
cu homem que possa elaborar os 
s!l 'Jgismos mais perfeitos. 

O Sr. Sérgio Ma.ri'nho - Estou 
tendo dificuldades em r-econhecer 
v. E:<a. hoje. Espírito tão claro, 
límoido. tão c·srtesiano; no entarn
to, le.nç[!. mão de recursos puramen
te verbais ... 

O ,sR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- v. Exn. é qu::!m l!tnça mão dês
ses recursos. 

O Sr. Sérgir> Marinho - ... para 
responder à minha pergunta. V~s
.sa Excelência, que raciocina tao 
b :m, C'om talllt!b clareza ! 

O .SR .• TEFFERSON' DE AGUIAR 
- Quer· o nobre colega voltar a 
Descartes - "Cogito, ergo sum". · 
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Respondo à sua pergunta através 
da sollcitação que me form•ulou. 
Dei a resposta. Agora, parece-me 
também incompativel com o dis
curso que estou fazendo, ser inter
calado com pedidos de análises de 
ordem econômico-financelra, quan
do expendo opl!nião pessoal e gover
namental, firmada em todo o curso 
da administração pública,. 

Por conseguinte, se os ilustres 
oposicionistas não se conformam 
com a orientação governamental, 
devem ficar com a sua economia de 
Jean Baptiste Sa,y ou de quaisquer 
outros, para que possam defender 
ou sufragar os prlnciplos que domi
naram no ·tempo dos ftslocratas, 
dos za.tsser faíre, mas que hoje não 
têm qualquer entrosamento com a 
realldade nacional. 

O Sr. Pedro Lu.d.ovlco - Permite 
v. Exa. um aparte ? 

O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
-Pois não. 

O Sr. Pedro L?tdovico - Penso 
que, resum~ndo tôdas discussões, 
chega-se •à seguinte conclusão : al
guns economistas afirmam que as 
inflações são permitidas, desde que 
se destinem a obras de carâter re
produtivo. justamente as que reali
za o sr. Presidente da República. 

O ,sR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- Porque, com a .criação de rique
zas, :mmenta-se o patrlmônio. 

O Sr. Pedro Ludcn;íco - Cla-ro ! 
O caráter renrodutivo não se faz 
sentir imerllatamerntP m~ ~- dentro 
de dois. três ou tluatro anos. apa
rr.cerá Brasília. Obra de carát~r 
rP.produtivo. que fará :!)rngr-edir 
uma, vasta área do Brasil Central. 
onde se s!t-mtm os mainrP.i' Flst!l.rl'ls 
àa Fedf'raciio, como Goiás, Mato 
Grosso. Pará e porte dfl Amazonas. 
A~ Metas do Sr. Presidente da Re
pública são l,:;ualmi!n!'P. de naturl!?.a, 
l'enrodutiva.. como todos os Senho
res Senadores o reconhenem. pois 
S(~ relnc-ionam com a cornstrução ctc 
r~tracla>'-de-f-erro. estrarlas cl'! roda
gem c sua pavimentação, constru-

ção de usinas hidrelétricas como 
Furnas e Três Marias, construção 
dê navios, aparelhamento indus
trial ... 

O .SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Todcs fatôres de produção. 

O Sr. Pedro Ludovico - . . . de
senvolvimento da produção de pe
tróleo, conseqüentemente obras re
prodl1tivllls- Julgo, portanto, justi
fic-á veis todos êsses gastos que o 
Sr. Presidente Juscelino Kubits
chek está fazendo e que se afigu
rem excessivos na opinião de mui
tos. 

O Sr. Mem de Sá - Permite Vos
sa Excelência um aparte final ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Pediria a v. Exa. que fôsse pe
queno porque devo concluir minhas 
considerações e dar resposta a 
iníuneros oradores. 

O Sr. J'l!em de Sá - É a mesma 
situação em que já me encontrei. 
Querla apenas lembrar que v. Exa. 
c o Senador Pedro Ludovico estão 
conflltando violentamente com o 
Sr. Jusc-elino Kubitschek de Olivei
ra que, em 1958, preoCUJpllldo com 
a situação monetária, preparou um 
plano de estabilização, rigoroso, sé
rio, mas que mão foi cump-rido. 
Hoje, novamente declarou que êste 
ano será dedicado inteiramente à 
v-alorização da moeda. o que de
monstra não estar S. Exa. de ncôr
d:J c-om Vossas Excelências. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Essa opinião, repetindo aparte 
ontem proferido pelo prezado cole
ga, é uma p-equena intriga subur
b!l:na. Quero. porém, prestar aqui 
uma homenagem ao meu dlleto 
nmlr;o Senador Mcm de Sá ... 

O Sr. Mem de Sá - Repito que 
não darei mais. apartes. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- . . . lembrando a s. Exa. certa 
passagem -de .um espanhol que foi 
deportado para uma ilha do Atlân-

' I 
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tico e ali chegando, :to desembar· 
car, perguntou : - "Hay gob!erno 
en esta tierra" ? Não a,guardou res· 
posta, e disse : - "SOy ccmtra". 

O sr. Mem de Sá - E a maioria 
pergunta : - "Hay gobierno ? Es· 
toy a favor". 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- O Senador Mem de Sá, entretan. 
to, caracteriz111ndo ·melhor a sua po· 
sição de oposicionista vibrante, ar
dido, há poucos dias entusiasmado 
com a. candidatura do Sr. Jãnio 
Quadros dizia-me com tôda ênfase: 
- "Vai vencer". Lembrei-me, en
tão, repentinamente, de perguntar
~he: -"Vai ficar com o Govênio". 
Respondeu-me: - "Não, passo pa
ra a Oposição". 

O Sr. Mem de Sá - Realmente, 
vou pass111r, porque v. Exa. não pas· 
sará. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- E o Senador Mem de Sá perdeu 
completamente o entusiasmo com 
a candidatura do sr. Jânlo Quadros. 

O Sr. Mem de Sá - Não ! Conti· 
nua com o mesmo entusiasmo. A 
questão é que todo Govêrno deve 
ter Oposição e como v. Exas. não 
passarão pa,ra a Oposição, eu o 
farei. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Se o Sr. Jânio ·Quadros se ele
ger Presidente da República, o 
PSD terá sido eleito para a Oposi· 
ção, e fará oposição construtiva ao 
sr. Jânio Quadros, demonstrando 
que tem ca,pacidade para se opor 
ao sr. Presidente da República. 

O Sr. Fernando Corrêa - Não 
foi assim que procedeu o P.SD quan· 
do -da eleição do petebista Getú
lio vargas. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Foi assim 1110 Espírito Santo. 
Nós perdemos a eleição pa.ra Go· 
vernador do Estado com Eurico de 
Aguiar Sales. Não obstante, atraí
çlos para acôr.dos . com o Govêrno, 

fizemos opos1çao ao Sr. Francisco 
Lacerda. de Aguiar, durante quatro 
anos; e me elegi na oposição, sem 
qualqu,er apoio de outro Partido po
litico. O Sr. Carlos Lindenberg é 
hoje Governador do Espirita San· 
to apoiado pelas fôrças oposicionis· 
tas apenas do Partido Social Demo· 
crático e do Partido Social Progres· 
sista. Por conseguinte, se formos 
eleitos para a Oposição, exercere
mos denodadamente essa missão 
que nos seja deferida e outorgada 
pelo povo bra.slleiro. 

O Sr. Padre Calazans - Em São 
Paulo não foi assim. Acabaram até 
sendo Secretários de Estado, com 
o Governador Jânio Quàdros. 

O SR. JEFFERSON' DE ~OOIAR 
- No Espirita Santo foi a.ssim. Tal· 
vez o apóstolo não tenha sido tão 
bom quanto a divindade. 

O Sr. Gaspar Velloso - Nós, no 
Paraná, também lutamos na Opo· 
sição. 

O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- No Para:ná, afirma o Senador 
Gaspar Velloso, assim tem sido, 
como em várias unidades da Fede
ração, e será assim caso o sr. Jâ
nio Quadros se eleja Presidente da 
República - não tenha dúvida o 
eminente Senador por S; Paulo. 

O Sr. Padre Ca.lazans - Essa 
afirmação é multo satisfatória. 

O Sr. Attilio Vivacqua :...... Permi· 
ta-me o nobre orador um aparte. -
(Assentimento do orador) -No Es· 
plrito Santo o PSD, no Govêmo La· 
cerda Aguiar, não teve um trata· 
me111to de partido de Oposição, co
mo V. Exa. bem sa.be. E por fim 
c-elebrou um acôrdo com o ex·Go· 
vernador, de que resultou a S'Ua de
sistência à Senatoria. O PSD teve 
por parte do Govêrno Estadual, no 
préllo eleitoral, as maiores ga.ran· 
t·las dentro de um entendimento, 
que· se pode dizer, cordial. 
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O SR. JEFFERSO:Nf DE AGUIAR 
- Mantenho, ·no Senado Federal 
como na Câmara dos Deputados, 
o melhor entendimento com os co
lega.s, porque faço política· para ser
vir ao meu Estado e ao Pais. Não 
uso antolhos nem sou incapaz de 
entender-me com meus semelhan
tes; mas. no Espírito Santo, o acõr
do estabelecido com os Srs. Carlos 
Lindenberg e Eurico de Aguiar Sa
les foi que o Sr. Fra.ncisco Lacer
da de Aguiar não renunciaria ao 
Govêrno do Estado e presidiria, 
como magistrado, às eleições. 

Cultivo junto ao sr. Francisco La
cerda de Aguiar, a v. Exa.. e todos 
os Lideres politicos do Espírito San
to as mais cordiais e fraternais re
lações. Não sou homem de ódios e 
de parcialidade. Meu intuito, re
pito, é servir ao meu Estado e a.o 
Pais. 

o Sr. Presidente da República 
encontrou a economia brasileira 
baseada na monocultura do café
Deverllb assistir à manutenção dos 
preços do produto, para não trans
tornar a economia lntema do Pais. 
Cêrca de vinte bilhões de cruzeiros 
foram gastos, nos têrmos <la lei 
aprovada pelo Congresso Na,cional 
e sancionada por Govêrno anterior, 
para manter a cotação. Aos flage-. 
lados pelas enchentes e pela.s sê
cas. o Govêrno F-ederal deu assis
têncl~ sunPrinr a doze bilhões de 
cruzeiros.· E Brasilla, que tanto se 
argüi como fator inflacionário, na
da mais é do que um décimo das 
construções em todo o Pais. Cidade 
que será o marco. o símbolo da nos
sa grandeza e do espirita de de
senvnlvimento e proRresso do pnvo 
braslleirn. está senrl'l construída 
com ~sfôrço c urgência, pornue 
ninguém conceberia fôsse erln!ida 
sem presteza; do contrário, fôssem 
levanta-dos paulatinamente os edl
fíclcis públieos e destinados a mo
radia dos funcionários, a conse
qüência seria Que. dentro de vinte 
anos, tudo estaria em ruínas, por 
falta de conservação. 

Ca.be Invocar, neste passo, o que 
oC'orreu com W~Lshington. Quando 

Charles Pierre L'Enfant organizou 
o plano de urbanização daquela ci
dade, com avenidas de oitenta me
tros, foi cognominado de louco e 
muitos a,flrmavam que WashlngtO!Il 
e todos aquêles grandes homens da 
nação americana eram mais · lou
cos que Charles Pierre L'Enfant. 
Foi êle, inclusive, alvo da crititla do 
espírito brilhante de Charles Diec
kens, que não compreendia aquela 
cidade cOillStruída sôbre os pânta
nos do Rio Potomac; avenidas que 
comec.avam no nada e terminava.m 
em éoisa alguma; prédios monu
mentais, que não tinham a quem 
abrigar; edifícios públicos grandio
sos nara a ninguém servir, porque 
'llão ·havia população em Washin
gton. 

O Sr. Mem de Sá - .Sabe V. Exa. 
que a diferença é profunda : 
Washington foi construída dentro 
do ecúmeno americano e em vista 
de razões profundas. A União não 
tirnha sede e, mesmo assim, não 
tendo sede, estando emprestada são 
conhecidos muitos episódios como 
o de Filadélfia, por exemplo : e 
não se const.rulu Wa!lhlngton no 
eentro do Pais ou no tar-west, mas 
dentro do ccúmeno norte-ameri
cano. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Numa região couslderada. desfa
vorável à União Nacional, em de
corrência de afrontas cometidas por 
soldados que invadiram o Congres
so americano, ... 

O Sr. Mem de Sá - Quer dizer, 
que a união 111ão tinha sede. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
.·-:-:- . . . levando aquêles q~e domina
vam o Poder, na oeaslao, a cons
truir Washington, no Distrito de 
Colúmbia, ... · 

o Sr. Mem de-sá- Exato. ., 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- ... numa . região Inadequada, 
porque sôbre pântanos, à margem 
do Rio PotomM, parp, !\tender, il!-
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clusive a divergências entre Tho· 
mas Jefferson e Hamilton, dois es. 
tad1stas que se compuseram para 
estabelecer medidas legislativas 
que a.tendessem ... 

O Sr. Mem rle Sá - Nada de dls· 
sertações históricas. A cidade foi 
construida dentro do ecúmeno, e 
não no' jar-west. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Nobre Senador Mem de Sá, sabe 
v. • Ex:a. que não poderíamos COIIlS· 
truir a nova Capital no litora.l. A 
idéia de interiorisá-la surgiu em 
1813 ... 

o Sr. Sérgio Marinho - Quando 
o mundo era completamente dife
rente. 

O Sr. Mem lle Sá - O motivo foi 
a segura.nça lllacional. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- ... adotada na Constituição de 
1891, reiterada na Carta de 1934 e 
afinal esposada e sufragada pela 
Constituição de 1948. E o Congres
so N'actona.l ? Elaborou lei, adota
d.a. pela quase unanimidade das 
duas Casas do Congresso, estabe
lecendo a mudança em prazo cer
to, fatal e explicitamente indicado. 
O que houve, nobre Senador Mem 
de Sá, é que muitos lideres politi
cos nactonais nã.o se preocupavam 
talvez eom os fatos: nã.o acredita
vam nas realizações, não criam que 
se pudesse re&lmar uma obra como 
Brasília. Então, aprovaram a lei, 
julgando que seria mais um papel 
lançado aos arquivos do COIIlgresso 
Nactona.l. 

O Sr. Mem lle Sá - v. Exa. tem 
razão. l!: a verdade. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Ninguém discutiu a matéria 
Todos deram ao Oovêrno um b<tll 
de indenidade incapaz de ser hoje 
criticado. 

o sr. Mem (le Sá - É !1 verda.de. 

O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- Hoje ladeiam a situação, contor
nam a contlngêncta, culpam o 
Govêl'IIlo e o responsabilizam pela 
transferência da. Capital ... 

O Sr. Mem de Sá - A culpa é 
do Congresso. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- ... quando todos os Constituin
tes determinaram a transferência 
para o Planalto Central. 

O Sr. Mem lle Sá - Consubstan. 
cia.ram a idéia na Constituição de 
1891, objetivando a segurança na
cional. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- :1!: prectso se veja, também, que 
essa transferência é benéfica para 
o Brasn. Eu, que freqüentei a Es
cola Superior de Guerra e percorri 
todo o Norte e Oeste do Brasil, vi 
como estão abandonadas as nossas 
fronteiras, permitindo a invasão de 
elementos estrangeiros que afugen
tam nossos agricultores. Brasllia 
é a ocupação dos espaços vazios; 
Belém-Brasília é a ligação admirá· 
vel de todo o interior - das regiões 
de sêca, das regiões desérticas do 
Nordeste. · 

O Sr. Mem de Sá - Desértica ? 
É uma . d&oS zonas mais povoadas. 
do Brasn. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Desérticas, no sentido do Deser
to de Saara ... 

O Sr. Mem de Sá - Deserto é 
Brasília. · 

O SR. JEF'F'ERSON DE AGUIAR 
- . . . sem chuvas, lmpossibilltadas 
de atividades humanas na. agricul· 
tura e na criação de gado. Volta 
v. E~a., Senador Mem de Sá, nova
mente ao sarcasmo e à ironia.. 

O Sr. Mem de Sá - Peço perdão 
a v. Exa., mas tenho que me re- . 
t~rar. A Comissão de Finanças está 
re11ruda e dev9 comparecer. 
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·O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- Pois não. v. Exa. nas Comissões 
é. um grande e benemérito legisla
dor; no Plenário, é' sempre um opo· 
sicionlsta. .contundente, árdego e fa· 
çanhudo. 

O Sr. Ruy Cametro - Impeni· 
tente. 

O Sr. M'em de Sá - Impenitente, 
mas com coragem de achar que o 
Govêrno, no Brasil, não tem razão. 
Sei bem que é uma temeridade. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Intempe!itivo. Afrontar a cons· 
trucão · d·e Brasília como argumen
tação, hoje, é atentar contra a 
Constitu lçã:o e a Iel: · · 

O Sr. M'em de Sá -Afrontar a 
genialidade do Presidente Jusceli· 
no,. isso sim, é um ato d~ loucura. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- v. Exa. sempre reclama. 

O Sr. Pedro Ludovico - Permite 
V~ Exa. .. um aparte ? 

O SR JEP'F'ERSON DE AGUIAR 
- Com prazer. 

O Sr. Pedro Ludovico - O nobre 
Senador Mem de Sá está menospre
zando a região centro-oeste do 
Pais, chamando-a . de "far-west"; 
mal sabe s. Exa. que essa região 
é das mais ricas do Brasil, e levar 
sua Capital para lá é nacionalizar 
nosso Pais. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- v. Exa. tem tôda a razão. Além 
disso, podemos ver que a.s civiliza· 
ções evoluem como que em círculos 
concêntricos em· tômo das grandes 
cidades. 

Brasília, através dessa gigantesca 
onda de progresso e civilização que 
representa, transformará. todo o 
deserto' floresta,! do Oeste numa 
grande região propicia às mais va· 
riadas culturas e atividades do ho
mem . 
. Precisamos ocupar êsse espaço 

vazio antes que· <;onst)tllll t\obiQa 

do estrangeiro e antes que nosso 
povo se estiole em atlvidades im· 
profícuas, visto como são zonas de· 
sértlcas e incapa.zes de permitir a 
atividade humana e social. 

Loucura, isso sim, é permanecer
mos permanentemente apegados a 
uma região que não pode ser pro· 
dutiva para a Nação, onde definha 
nosso homem, levando-o ao deses· 
pêro e à morte, numa vocação sui
cida que multas vêzes caracteriza o 
homem público nacional, incapaz. 
de lidera,r, de afrontar circunstíl.n· 
elas e contingências porque não 
quer assumir a responsabilidl!.de 
dos seus atos. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite 
v. Exa. um aparte ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Com prazer. 

o sr. Ruy Carneiro - A propó
sito do aparte do nobre Sena,dor 
Mem· de Sá, contraparteado pelo 
nobre Senador Pedro Ludovico, re-. 
cordo o que nos contou o eminente 
e saudoso Ministro Oswaldo Ara
nha, numa roda de amigos, pouco 
antes de morrer, sôbre a ra.zão de 
o constituinte de 91 haver escolhi· 
do o Planalto Goiano para ali ser 
localizada a futura Capital da Re· 
pública. Disse-nos o sa:udoso Mi· 
nistro Oswaldo Aranha, aquêle cau
seur admirável que sabia ser, que 
naquela oportunidade foram esco· 
lhidos três Senadores de Goiás -
Leopoldo Bulhões, Guimarães Neto 
e um terceiro .cujo nome não recor
dava - para fazerem um estudo 
do Planalto Goiano. Ao regressa. 
rem, apresentaram. um relatório de 
tal ordem sôbre_-~ à região, que os 
Constituintes ·se··· convenceram de 
que, no Planalto-de Goiás, deveria 
ser edificada a Ca.pital da Repú· 
bl!ca. · 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Agradeço o aparte esclarecedor 
de .Vqssa, Ext::elên~:ia,, . . . 
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O Sr. Ruy Carneiro - Quis tra
zer o testemunho do gra.nde brasi
leiro desapa.recido por se tratar d-e 
au.toridade que falava desapaixona
damente e com entusiasmo a res
peito de Brasilia. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Devo adita,r ao aparte brilhante 
do nobre .Senador Ruy Carneiro a 
palavra de Gastão Cruls que, em 
1922, estêve no Planalto Central e 
110 local em que hoje se ergue a 
cidade de Plana.ltina, fixou o pon· 
to mais Indicado para a futura Ca· 
pltal do Pais. 

As Constituições, posteriormente, 
mantiveram a destinação da. adml· 
rã. vel região brasileira; por conse. 
g11Inte, qualquer debate em tôrno da 
construção é extemporâneo e !m· 
proC'edente, consagrada que foi por 
mais de uma centena de reltera.
das e !nequivoca.s manif·estações de 
constituintes e legisladores, bem 
como pela opinião pública nacio
nal. 

Brasilia representa, a.lém de 
tudo, a C'onsagração dessa menta
lidade que surge, no Brasil, de li· 
berdade, de altanerla, de orgulho 
nacional. 

O . Sr. Ruy Carneiro - Muito 
bem. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Nã.o podemos compactuar com a 
filosofia dos que investem contra 
as reallzações do Govêrno, Impin
gindo-lhes a mácula do negócio e da 
imoralidade. Sou dos que entendem 
que qua.lquer escândalo deve ser re
parado, qualquer negócio contido, 
violentam-ente, e quando se .conhe· 
ce uma desonestidade, em vez da 
deblateração, da !gnomin!a, geral
mente Ineficientes, devemos a.pre· 
sentar Indicação ao Poder Judiciá· 
rio, a representação que a Consti
tu.lção e o Código do Processo Pe
nal outorgam a todo brasileiro, as· 
sumindo a. responsabilidade de 
imputar a determinado cidadão a 
prevar!C'açã.o ou qualquer deslise 
funcional. 

Argüir a existência de escândaio 
e de negócios e, ao mesmo tempo 
solicitar a constituição de comls: 
sões de inquérito, é o mesmo que 
procla,mar a i:nsclêncla, o desconhe· 
c'imento do fato, porque se procura 
pesquisar e encontrar aquilo que 
se julga, por presunção ou mera 
maldade, tenha existido nos come· 
tlmcntos governamentais. 

É lamentável que Isto ocorra, Se
nhor Presidente, ·porque a ca.lúnia 
a difamação e a injúria assacadas' 
de maneira ampla e ilimitada, con: 
tra ·o Poder constituído, volta, como 
onda eletrônica, ao ponto de orl· 
gem. 

É por isso que em tôda parte, 
muitos afirmam que é pejorativo 
declara,r-se um cidadão Deputado, 
Vereador, Senador, Ministro ou dl· 
rigente de qualquer célula ou parti
cala do Brasil. Muitos Imploram 
até, que não se lhes dê oportunida: 
de de exercerem o mandato eletivo 
tal a fôrça. dessas ondas difamató: 
rias e lnjúrla.s que atingem a todos 
os homens, sem possibil1dade de de
fesa, porque são argüidos fatos es· 
garçados, diluidos e incapazes de 
serem demonstrados positivamente 
à opinião pública. 

Todos acham então, que nós so· 
mos desonestos, inautênticos e ile
gítimos na deslncumbência de nos· 
sos deveres C'onstituciona!s, patroci
nando apenas negoclata.s ou favores 
de ordem pessoal. 

Deve ser Implantada no Brasil 
uma nova mentalidade de homens 
públicos capazes de lidera.r, de lide· 
res carismáticos, que permitam a 
positivação da anamnese na evolu
ção sociológiC'a da nossa sociedade. 

Essas articulações sem funda· 
mento, -essas Imputações sem qual
quer positivação matam, estiolam 
nosso organismo institucional e tra
zem, para todos nós, um esgarça.
mento de autoridades e uma dilui· 
ção perante a opinião públ!ca. 

O Sr. Ruy Cameiro - Pode Vos· 
sa Excelência acrescentar: inclusi
ve para o Regime. 



b SRJ. JEFFERSON' DE AGUIAR 
- · O próprio regime - -diz bem 
V. Exa. - perde o conteúdo, e to
dos, então, passam a participar dos 
fatôres pslco-soclals deflagrados no 
sentido negativo, fundamentando
se, a todo p!bSso, a instalação de 
uma ditadura no Brasil, que ·o Go
vêrno repele e as Fôrças Armadas 
jamais sufragarão, porque elas, 
como o Govêmo, estão, hoje, Inte
gradas institucionalmente no regi-
me democrático. . 

o Sr. Ruy Carneiro - Apelado. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- sr. Presidente, as obras do Go· 

to, que vêm permitindo a agricul
tura em várias regiões inóspitas e 
consideradas incompative!s com 
essa ativldade. 

O Sr. Lima Tetxeira - Permite 
v. Exa.. um aparte ? 

O SR. JEFnRSON DE AGUIAR 
- Com multo prazer. 

o sr. Lima Teixeira - Ainda on
tem um amigo meu, que fazia res· 
tr!ções ao Govêrno, depois de ou· 
vir a esplanação do Prêsidente Jus· 
cel!;no Kub!tschek de Ollvelra falou
me em tom de quem mudara de 
opinião. 

O .SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Essa. a opinião generalizada, nes· 
ta cidade. 

O Sr. L·ima Tet:z:eira. - Declarou
m~ que ficara Impressionado com 
a exposição feita por Sua Excelên
cia. 

O Sr. Ruy Carneiro - Exposição 
qu'.! durou duas horas e quarenta 
e cinco minutos. 

O Sr. Lima Tei:z:eira - Comen
tou ainda a segurança e objetlvl
dade com que o Presidente enca
rou os !)roblemas nacionais e, So· 
bretudo, os dados oferecidos, que 
não podem ser contestados, por cor
responderem à realidade. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Não são contestados. 

vêrno ultrapassaram tôdas as me
tas a.presentadas pelo Presidenta 
Juscelino Kubitschek à opinião pú
bllca, em memorável campanha. O 
Departamento Na.cional de Obras 
Contra as Sêcas, o Departamento 
Nacional de Obras e Saneamento, 
a Rêde Ferroviária Federal, o 
Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem - para citar aJ. 
guns órgãos governamentais - ex· 
cederam-se em ativldade e levaram 
obras e irrigação financeira. a to· 
dos os rincões do Brasil, atraindo 
para o Govêrno a atenção de to
dos os brasileiros, de Norte a Sul 
e de Leste a Oeste. Todos os Es
ta.dos conseguiram estradas asfal
tadas, pontes inumeráveis, custea
das pela União, escolas inúmeras, 
hospitais às dezenas estão atenden
do à saúde, à instrução e à educa
ção do povo brasllelro, que hoje, 
com outra mentallda.de, reage pa- o sr. Lima Tetxeira - Disse-me 
trlotieamente à. peçonha dos que também que jamais pensara pudes
não querem ver a realidade exposta se um Chefe de Estado estar tão 
a tôda a população. .-. ,assenhoreado dos problemas nac!o-

0 sr. Ruy carneiro _ Inclusive nais, a pont.o de dispensar asses-
d sores na brllhante exposição que 

o Departamento Nacional e Obras fêz, pela televisão, para todo o pc-
Contra as Sêcas. vo. carioca. 

O SR- JEFFERSON DE AGUIAR 
- Citei, inicialmente, o D.N.o.c.s., 
com a construção de dezenas de 
açudes parallsados há longos anos, 
como o de Orós, no Ceará, com a 
irrigação e nas obras de saneamen-

O ·Sr. Ruy Carneiro - De impro
viso. ;., 

O Sr. Lima Tetxeira. - Exato. 
Deu demonstração evidente de que, 
no periodo de quatro anos, reallzou 
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o que muitos talvez não fizessem 
em cinqüenta. 

Essa a opinião do homem da rua, 
das classes humildes, dos operários, 
dos quais ouvi pronunciamento 
idêntico. 

O.SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Dos motor;stas, dos operários em 
geral, que o nobre colega repres.en· 
ta, com tanto brilho, n·esta Casa. 

Não é somente no campo da cons
trução e dos investimentos que o 
sr. Presidente da República merece 
louvor. Também no campo das 
franquias constitucionais, a liber
dade humana está a.ss·egurada, ple
namente, pelo Chef.e da Nação. Em 
todos os recantos do País os bra.si· 
leiros manifestam suas opiniões 11· 
vremente; e a. justiça se faz ao fun
cionalismo público, a quantos s·er
vem -diretamente ao Govêrno, os 
quais, quer em oposição, quer em 
collbboração com o Executivo, pro
nunciam-se sem constrangimento, 
exibindo cara.C'terística admirável 
de regime democrático insu.perável. 
Todos os oposicionistas proclamam 
essa verdade, reconhecendo no Se· 
nhor Presidente da República qua
lldades individua,is capazes de lhe 
assegurar, incontestàvelmente, a ca
tegoria de guardião da democracia, 
no País. 

O Sr. Ruy Carneiro- Muito bem. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Na rádio e na. televisão mani· 
festlbm-se oposicionistas c governis
tas. Apenas na televisão alguma. 
contenção tem sido admitida e ado· 
ta.da pelo Govêrno - como o é 
em tôdas as nações clvll1zadas -
devido às repercussões ocasionadas 
pela. divulgação, perante a opinião 
públlca. 

A Imprensa brasileira .consigna. 
pronunciamentos divergentes dos 
do Govêrno : o Sr. Presidente da. 
República, multas vêzes Injustiçado 
e agredido, recebe a. crítica e a. 
agressão com a bondade que o ca
racteriza; e todos merecem, inte· 
gralmente, o seu respeito. 

O Sr. Ruy Carneiro - Sobretudo 
com serenidade. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Ninguém desconheC'e que essa 
manifestação de índole pessoal tem 
ga.rruntido a S. Exa. a simpatia de 
todos os brasileiros e, até mesmo, 
de todos os oposicionistas. Tenho 
visto reivindicações de ordem re· 
gional contra pequenos funcionâ
rlos que s. Exa.. repele violentamen
te, não admitindo que alguém seja 
vulnera.do pela. opinião pessoal que 
possa. ter do Govêrno de s. Exa.., 
porque êle, acima de tudo, confia 
no espírito de justiça do povo bra· 
sileiro e não admite que funcioná· 
rio ou não lhe atribua qualquer des· 
lise no trato das coisas públicas. 
s .. Exa. é um esforçado pelo bem 
publico e a. todo momento se de
dica ao interêsse dos órgãos da so
ciedade brasileira. 

Alguns oradores, entretanto, pro. 
curando tirar o mérito pessoal 
analisaram sua. ação governa.men: 
tal comparando·a com as adminis· 
trações e os vultos de Eisenhower 
Adena.uer ou De Gaule. Com a. exe~ 
cução do Plano Mo.rshall, os Esta
dos Unidos·, empenhados na luta 
contra o Comunismo na. Europa. 
fornecendo-lhes milhões de dóla.re~ 
para a ação governamental, en
quanto nós não conseguimos sequer 
um empréstimo do Fundo Monetá· 
~o Internacional, por que não que
riamos adotar um figurino estran· 
geiro que tanto mal fêz à nação ar
gentina. 

Não há, portanto, possibilidade 
de cotejo entre a ação daquelas 
nlbções milenárias e a que hoje se 
desenvolve no Brasil, que pode ser 
considerado um Pais de cem anos, 
porque há apenas C'em anos rece
bemos o primeiro tratar, há apenas 
cem anos recebemos a primeira. se· 
mente de trigo. 

Falou-se em negócios e escânda· 
los, como se 'negócios e escânda.!os 
não pudessem ter ocorrido noutras 
épocas ou, peló menos, tivessem sua 
divulgação criadora, embora ine· 
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idstente, para macular a ação go
vernamental. 

Rodrigues Alves, Clhiilpos Sales e 
tantos outros braslleiros llustres, 
boje proclamados corno maiores 
vultos dêste Pais, nas suas adrni· 
nistra.ções foram vilipendiados pela 
Imprensa.. Rui ·Barbosa., o grande 
e inolvidável Rui, expressão rnâxi· 
ma da cultura e intelectualidade 
braslleira, teve ensejo d·e terçar ar. 
mas com inúmeros inimigos que o 
apontavam corno la:rnentável preva
ricador. Artigos que entre Tartu
fos e Aretinos eram trocados por 
jornallstas éméritos, no passado, 
exibem essa Ucença qu·e a liberda
de, muita. vez, assegura. 

Não se pretendeu, tampouco, 
amesquinhar a ação administrat-iva 
de Getúlio Vargas ou do Marechal 
Eurico Dutra, porque quando o Se
nhor Presidente da República. de· 
clara que dinamizou, que transfor 
rnou o Brasll, êle se refere a deter
minadas :Metas anteriormente não 
verificadas ou adotada,s pelos Go· 
vemos que o antecederam. A in· 
dustriallzação geral, a indústria au. 
tomob1listica e de base. a tra,nsfor
mação da infra·estrutura social c 
econ.ômlca do Brasil, só agora fo· 
ram atingidas e esposa.àas pelo s~. 
nhor Presidente da República. 

A referência, portanto, não pode 
ser cotejada com aquelas adminis
trações; ela, ao contrário, rca:firma 
a exaltação àquelas administrações, 
como a tantos outros Presidentes 
da República que, através de ação 
parcial - ai sim - num puzz!e 
construtivo, puderam erguer as ba
se!' dessa transformação admirável 
do Pais. hoje posit.iva.da pelo Prflsi
dente Juscelino Kubitschek de Oli· 
veha. 

Na televisão, s. Exa., hã poucos 
dias, fêz brilhante exposição; mos· 
trou dados reais, positivos e inso· 
fismâveis - ninguém os contesta. 

Ninguém os contesta, todos ·exal
tam Três :Maria.s, Fumas e os qua
tro mil qu!lômetros de estradas as· 
faltadas, os trinta e dois quilóme
tros de pontes construidas e tantas 

obras disseminadas por todo o Bra
sil. 

Os Estados, os Munlcipios recebe· 
l'am do seu Govêrno não só as 
obras ali construídas, como usinas 
hidrelétricas pequenas, através 
de dotações orçamentâ1·ias e crédi· 
tos cspecia·IS, notadarnente o Rio 
Grande do Sul e São Paulo, por 
meio de empréstimos e verbas orça
mentárias. Só s. Paulo recebeu, no 
G·ovêrno do sr. Jânio Quadros, cêr· 
ca de vinte bilhões de cruzeiros; o 
Rio Grande do Sul, pelo D~parta
mento Nacional de Obras e Sanea,. 
mente e outros órgãos administra
'•ivos, por ordem expressa e pessoal 
do Sr. Presid<!nte da R~públlca, teve 

. substanciais auxílios, que lhe propi
ciaram desenvolvimento extra.ordi· 
nário e, até mesmo, assistência aos 
flag·elados pelas enchentes, que ma
taram animais e destruiram la:vou· 
ras. Aí, então, é que estâ a anã· 
lbe justa, adequada de uma ação 
governamenta:l, que não pode ser 
ignorada. M está, até mesmo, de 
certo modo explicada a elevação do 
custo de vida, pela destruição de 
lavouras, por causa das sêcas e en· 
chentes e d·e um critério peculiar 
de nossa agricultura, de auto-sufi
elência, ainda não erradicado e ex· 
tirp~do do espírito do rurícola. Essa 
evolução, porém, estâ vindo aos 
poucos. As estradas de rodagem, 
asfaltadas, permitirão a circulação 
das riquezas e atenderão aos recla
mos imed!a.tos do homem rural. 

Falou-se que o Presidente não 
atendeu à educação nacional. Te
nho aqui exposição que fulmina a 
argumentação negativista. Para 
realização de todo êsse esfôrço não 
foi esquecido o problema da assis
tência educacional. 

Não era possivel levar a bom têr. 
mo um programa de desenvolvi· 
menta econômlco sem cuida1• de 
preparar o homem brasileiro, dan
do-lhe conhecimentos cientificos e 
téC'Ilicos capaz·es de valorizá-lo. Daí 
a elaboração, em 1957, de um pia· 
no objetlvando a educação para o 
desenvolvimento. Pa.ra possibilitar· 
lhe recursos, foram destinadas do· 
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tações específicas e reforçado o or· 
. cam-ento do Ministério da Educa· 
Ção, que veio a atingir, e depois ul
trapassar, a cota. constitucional, a 
partir de 1958. De Cr$ 3.800.000 em 
1955, passaram as verbas da edu· 
cação a· Cr$ 16.700.000 em 1960 cres· 
cendo mais de 4 vêzes. Tais recur
sos permitira,m não apenas manter 
e expandir a. rêde escolar preexis
tente, mas também dar início a ex· 
periências novas. Assinalo algumas 
delas. O ensino complementar do 
primário, com mais 2 a.nos de estu
dos teóricos e atividades de traba· 
lho que se vai expandindo com se
gur'ança. A Campanha. Nacional de 
Errad.icação do Analfabetismo, cria· 
da em 1958, estará agindo, no cor· 
rente ano, em 40 Municipios. A 
distribuição de bôlsas do ensino mé· 
dto· iniciada timidamente em 1956 
com 35 milhões de cruzeiros, al· 
cançou 630 milhões em 1959 e atin· 
girá pro\'!àvelmente, 800 milhões 
em Í960. O ensino secundário pros
s-eguiu em franca expansão, pa.s· 
sando de 2.006 estabelecimentos, em 
1955, a 2.700, em 1959. Correspon· 
deu o crescimento a 35 por cento, 
acompanhado do aumento de 30 
por cento das matriculas, as qua,is 
su.biram de 603.000 a 780.000. No 
Colégio Pedro II, a matricula pas· 
sou de 3.500 em 1955 a 7.740 em 
1959. Em igual período, o ensino 
comercial ganhou mais 30 por cen
to de alunos e de escolas. As 23 es. 
colas industriais e técnicas da 
União estão sendo reinstaladas, de 
modo a triplicar sua matrícula. 
Através de convênios com os Estar 
dos e particulares, estão sendo cria· 
das 16 novas escolas industriais, 3 
das quais já entraram em funcio· 
namento. Assinalo a de Eletl·ôni· 
ca-, de .Santa Rita de Sapucai, por 
ser pioneira no Pais. Para a Admi· 
nistração Pública, criou-se um cur. 
so de grau médio, no DABP. Cria
ram-se 6 Universidades, sendo uma 
federal, a do Pará. As escolas su· 
periores passaram de 267, em 1955, 
a 339, em 195·9. Nas 8 Universidades 
federais observou-se grande surto 
de desenvolvimento, nas constru-

ções, nos equipamentos e na melho· 
ria do ensino. Fora.m criados 6 cur. 
sos para a formação de geólogos, 
iniciativa que se impunha pela fal· 
ta dêsscs especialistas, indispensá
veis ao reconhecimento de nossas 
riqueza,s naturais. Para propiciar 
o avanço científico e tecnológico, 
criaram-se 14 Institutos de Pesqui
sa e Ensino, dedicados a outras tan
tas ciências e distribuídos às Uni
versidades. Alguns dêles já se 
acham em funcionamento, outros 
cm fase de instalação. A matricula 
nos cursos superiores passou de 
71.000, em 1955, a 89.000, em 1960. 
Na senda da energia nu.clear, 
acham-se em atividade 3 centros de 
estudos, sendo que o de s. Paulo 
recebeu moderno reator de pesqui
sas. As escolas de ad.ministração 
pública e privada, bem como as de 
economia e ciências sociais têm re
C'ebido o mais fra11co apoio. cam
panhas a,ssistenciais e educativas 
foram criadas para amparar estu
dantes de todos os niveis, bem co· 
mo os deficientes da visão e da au· 
dição. Cito apena,s a da Merenda 
Escola.r, cujos recursos passaram de 
Cr$ 10.000.000, em 1955, a Cruzeiros 
200.000.000, em 1959. O Serviço Na
cional do Teatro ganhou grande 
impulso com a criação da Campa. 
nha Nacional do Teatro. Edificou
se a Casa do Brasil na Cidade Unt. 
~ersitária de Paris, Inaugurada em 
Junho de 1959. Prepara-se o Govêr· 
no para iniciativa análoga, em Ma· 
dri. No sentido de reestruturar e 
tornar mais eficaz 'o sistema edu· 
ca.clon al brasileiro, o Govêrno se 
empenha em colaborar na tramita 
ção da lei Que fixa as Bases e Dire
trizes da Educação Nacional, que 
acaba de ser aprovada pela Cãma· 
ra. A obra da educação é, por sua 
natureza, a longo prazo, semente 
preciosa que custa a germinar, cres
cer e frut.ificar. Por isso mesmo, é 
dever indeclinável, de uma. gera
ção à outra, na longa e interminá· 
vel cadeia da cultura humana. 

Com relação à saúde, tampoUC'O 
esqueceu o Govêrno o problema de 
assistência médico. sa,nitária das 
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nossas populações que tanto con
trlb'U.!ram com a "mão-de-obra" ne
cessária para levar avante tôdas as 
metas, quer nas Indústrias básicas, 
quer na abertura de estrada.s, quer 
na construção das usinas elétrlcas, 
extração do ferro ou petróleo, quer 
na agr!C'ultura ou na Construção 
de Brasilla. 

Esta.ndo a maláría controlada, o 
Govêrno promoveu a campanha 
que 'visa à erradicação tota.l da en
demla no solo pátrio. Essa já se 
encontr~ em desenvolvimento nos 
Estados do Norte, Nordeste e do 
Sul, abra.ngendo 260 Municiplos e 
uma área de 300.000 quilômetros 
quadrados, com uma população de 
10 milhões de pessoas. 

As outras endemlas foram Igual· 
mente combatidas com intensidade. 
A •Ca.mpa.nha contra a bouba, por 
exemplo, estendeu-se por 402 Muni
ciplos de 14 Estados e 3 Territó
rios. Dos 600 mil doentes previstos, 
já foram tratados 520 mil, além de 
430 ·mil conta tos, estando essa gra
ve endemla em fase de erradica
ção em todo o território nacional, 
tra.balho executado Inteiramente 
no atual Govêrno. 

Mais de 800 mil casos de traco
ma foram descobertos e tratados 
em 181 Mlunlciplos, com uma queda 
de prevalênCia nos focos trabalhar 
dos de 35 a 92 por cento. 

Na prevenção da doença de Cha-
8111S foram expurgados pelo BHC 
quase 2 milhões de prédios. 

Para o comba.te ao bócio endêmi· 
co foram iodatados 460 mil tonela· 
das de sal, o que representa todo 
o sal destinado ao consumo huma
no no Pais. 

Mais de um milhão de pess01os 
foram medicadas contra a ancllos· 
tomose, 12.500 contra a esquistosso
mose e 37.300 contra a flla.riose. 

Contra a varíola., mais de 8 mi· 
lhões de ·pessoas foram vacinadas 
em todo o território nacional; 1 
milhão e melo contra a febre ama
rela silvestre, o que perfa,z 30 mi· 
lhões de brasileiros já imunizados; 
2 milhões e melo de doses de vaci
na Salk foram distribuídas pelo MI· 

n!stério para a proteção de nossas 
crianças contra a paralisia infantil, 
doença que começa a assumir im
portância em nossas grandes cida
des justamente por estarmos sain
do do subdesenvolvimento. 

A luta C'ontra. o câncer foi incen
tivada através os serviços de reco
nhecimento precoce do mal e me
Ihor equipamento dos Centros de 
tratamento. 

A ampllação da rêde hosp~talar 
vem S·e processando de modo con
tinuo sendo de 6. 800 leitos o a.u
mento médio anual. Hoje, já con
tamos com quase 230.000 leitos em 
todo o Pais, existindo ainda em 
construção 151 hospitais e mater
nidades. 

Os probl-emas da tuberC'Ulose e 
da lepra, das doença.s mentais, da 
nutrição, da assistência à materni
dade e à infância, de saneamento 
báslco e tantos outros vêm sendo 
intensivamente combatidos. 

A recuperação do bra.slleiro para 
o trabalho vem se processando dia 
a dia à medida que se modifica o 
panorama sanitário nacional. A 
"esperança de vida" em várias 
áreas do nosso território já se el-e· 
va bem acima de 50 anos e nas Ci
dades de maior progresso chega a 
atingir 60 anos. 

Hoje, podemos contar com mi· 
lhões de brasileiros recuperados 
P!N'a o trabalho. 

A respeito de tôda essa obra, Se· 
nhor Presidente, passo a ler, para 
conhecimento do povo brasileiro, os 
dados de que disponho : 

Produção agrícola 

O suprimento de recursos fi. 
nanC'eiros aos produtores, sob 
a forma de crédito, constitui 
providênC'Ia direta das mais efi
cazes para estimular a expan
são da agricultura, pois o aper
feiçoamento do trabalho agri
cola, desde o a.manho racional 
do solo ao uso de fertlllzantes, 
inset!c!das, irrigação etc., ·re
I}Uer altas doses de capital. De 
outra parte, o crédito para 

i 

r 



....:. 235-

custeio de entre-safra tem par 
pel relevante para a normal 
execução dos trabalhos de ex· 
ploração agricola. 

Assumem especial relêvo, por 
seu volume e penetração, os fi· 
nancia.mentos da Carteira de 
Crédito Agrícola ·e Industrial 
do Banco do Brasil que, no se· 
tor agrícola e pem~ár!o, se ele· 
varam de 16,6 bilhões de cru· 
zeiros em 1955 para 41,8 bllhõ·es 
em 1959, o que corresponde a 
um aumento de 250 por cento. 

Foram, também, substamciais 
os recursos destinados à pro· 
dução agrícola e extrativa vege
tal para o custeio de entre-sa· 
fra, assim como os votados ao 
custeio de entre-sa,fra de produ· 
tos alimentares de exportação. 

A indústria de produtos ali· 
mentares, que complementa as 
at!vidades agro-pastoris, tem 
sido, também, objeto de aplica· 
ções por pa:rte da Carteira, tan· 
to para compra de matérias-pri· 
mas como para construção ou 
ampliação de instalações fa· 
bris. 

Completam tais medida.s a 
construção de armazéns e si· 

. los, a im!llantação da Indústria 
de fert!l1zantes, a .melhoria dos 
transportes, bem assim a a.m· 
pl!ação da rêde de agências do 
Banco do Brasil, que de 359 
passaram para 435 em todo o 
Pais. 

Armazéns e silos 

A meta de construção de ar· 
mazéns e silos foi fixada, !nl· 
C'lalmente, em 400.000 tonela· 
das para estocagem de produ· 
tos agrícolas. 

Verificando a possibll!da.de 
de superar a meta e tendo em 
vista novos estudos do probl.e· 
ma, o Govêrno resolveu am· 
pliar o plano geral de modo a 
perseguir mais altos objetivos 

· quanto à ca,pacidade de esto· 
cagem. 

A atuação governamental é 
exercida através: 

- Do BNDE, que financia 
até 60 por cento dos empreen
dimentos; 

- Do Ministério da AgriC'Ul· 
tura que executa va,sto progra· 
ma de arma:~;enamento do tri.· 
go, por intermédio da Comissão 
de Triticultura Nacional; 

- Do Ministério da Viação, 
que, no Poligono das Sêcas, 
concede prêmios de até 30 por 
cento dos .empreendimentos; 

- Da Comissão Executiva de 
Armazéns e Silos, que orienta 
a parte de planejamento e au
xilia a fiscalização das obras. 
· Em· 1955, a eapa.cidade total 
de armazenagem e ensllagem 
do Pais era de 84.650 toneladas. 
Em dezembro de 1959, em razão 
dos novos armazéns e silos 
construídos, a capa,cidade ha· 
via alcançado 452.650 tonelar 
das, preenchendo-se, assim, a 
meta inicial. O aumento foi de 
368 mil toneladas na. capaclda· 
de existente. 

Com a execução dos projetas 
em curso ser:á atingidll.j em 
1960, capacidade superior a 600 
mil toneladas . 

A obra governamental nesse 
importante setor é pioneira, sob 
vários aspectos, :uma vez que, 
pràticamente, pouco existia a.n. 
tes do atual Govêmo. 

Frigoríficos 

A meta programada visa à 
construção de frigoríficos com 
capacidade para 45.000 tonela
das. 

Além das obras fixadas no 
programa, há a considerar ou· 
tras em curso, dentre as quais 
citam se : o frigorífico da Com
pa:nhia Ar Frio, inaugurado em 
São Paulo e que recebeu cola
boração do Govêrno Federal; 

. os projetas de construção de 
armazéns para carne; unida· 
des jâ em construção e desti
nadas ao peseado (projetas de 
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Caixa. de C~édlto da Pesca); 
un.tdades menores destinadas à 
conservação da carne, em cons. 
trução no · Paraná e Campina 
Grande. 

Sendo pequeno o lnterêsse da 
iniciativa privada, estuda o 
Govêmo a possibilidade de lns· 
talar algumas dessas Câmaras 
através das entidades governa
mentais. 

Matadouros industriais 

Meta - Construção de ma· 
tadouros com capacidade para 
o abate de 2.750 bovinos, 1.100 
suinos e o armazenamento de 
13.000 toneladas do produto em 
câmaras frias. 

As prlnC'lpa.ls obras em curso 
que receberam, dlreta ou indi· 
retamente, colaboração finan
ceira do Govêrno, localizam-se 
em Andra.dina (São Paulo), 
já concluldas; Campo Grande 
(Mato Grosso), com as cima· 
ras frias concluidas; e Carrei· 
ra Comprida (Minas Gerais), 
onde foram termlna.das as lns· 
talações de abate diário para 
1.500 bois e 400 suinos e inicia
da a construção das câmaras 
frias. 

No frlgorUico T. Mala., fol 
concluida a parte referente ao 
transporte ferroviário. o Mata· 
douro s. Francisco, em Salva. 
dor, Bahia, teve terminada a. 
parte das instalações de abate 
de 200 bois e 100 suinos. 

M ecanl2:aç8o tla Agricultura 

Examinando o problema em 
sua profundidade, o Govêmo 
resolveu alterar a politica que 
vinha sendo adotada quanto à 
Importação de tratores· por ór· 
gãos da administração públlca 
.para revenda aos agricultores. 

Decidiu o Govêrno reservar 
uma parcela de moeda estran
geira para Importação de má
quinas, desde que os fornece
dores pudessem garantir fi· 
nanclamento externo de, no 

minlmo, três anos. E dada pe1o 
Govêrno garantia a êsses fi· 
na.."1C'Iamentos, uma vez se sub· 
meta o distribuidor a contrôle 
de preços de venda que lhe ga· 
ranta apenas razoável margem 
de lucro. 

O resultado dessa politica 
permitiu fôssem importados 
cêrca de 10.000 tra,tores no blê· 
nlo 1956-57, com o que a meta 
total de 60.000 unidoades foi 
atingida naquele periodo. Nova 
meta foi então fixada para o 
prazo de 1960 : 72.000 tra.tores. 

Em dezembro de 1959, êsse 
novo objetivo fol ultrapassado, 
com o total de 74.000 unidades 
nos serviços da lavoura. 

Em 1955, havia 1 tratar para 
492 hectares de área. cultivada. 
Em 1960, cumprindo o plano 
do Govêmo, prevê-se que a re· 
lação será da ordem de 1 trator 
para 350 hectares. 

O Govêmo recomendou ao 
GEIA o estudo da implantação 
da Indústria nacional de tra· 
tores a fim de eliminar, no 
menor prazo possivel, as impor· 
tações nesse Importante setor 
da atlvldade econômica, dando 
o passo decisivo pare. a lmplan· 
tação dessa indústria através 
do Decreto 47.473, de 22 de de· 
zembro de 1959 que Instituiu o 
respectivo Plano. 

Espera-se que, em 1960, se
jam produzidas 2.500 unidades 
e, em 1961, 7.000 unidades jâ 
com indiCie de naclonal!zooão 
da ordem de 85 por cento. • 

Ferttltzantes 

A meta de 300.000 toneladas 
adicionais, no que dlz respeito 
à capacidade Instalada, já foi 
atingida. Espera-se que as fá
bricas atinjam a plena produ
ção de 1960, quando se terá um 
aumento superior àquela. me
ta: 400. 000 toneladas. 

Considerando que o impor
tante para a produtividade 
agricola é a ut111zação dos fer· 
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t!lizantes na prática d€ aduba· 
ção, estima-se pa.ra 1960, um 
nível de consumo equivalente a 
40.000 toneladas de nltrogênlo, 

· 120. 000 toneladas de anidrido 
fo~fór!C'o e 40.000 de óxido dr 
potássio. 

Com o fim· de estimular a 
produção nacional, a Lei n. 0 

3.244, de 1957, estabeleceu o sls· 
tema de subsídios aos fabrican· 
tes internos, tendo sido pagos 
até setembro de 1959 Cruzeiros 
620 milhões. 

Só a fábrica da Petrobrás de· 
verá produzir, em 1960, 21.000 
toneladas de nitrogênio e a Co· 
queira da CSN, 1.000 toneladas 
de nitrogênio (sob a !orn1a de 
sulfato de amônia) . Quanto aos 
fosfatados, a produção da Ser· 
rema é estimada em 26.000 to
neladas para 1960. 

Com a futura instalação da 
Nitrogênio s. A., cm Ara tu, Ba· 
hia, bem como a orientação de· 
finitiva da FERTISA na forma 
de exploração Industrial das 
jazidas de Araxá e,.no caso do 
potássio. o aproveitament() das 
águas-mães das salinas do Mos
soró, ter-se-á resolvido defini· 
tivamente o problema. 

Banco do BrtuU 

Empréstimo ao Setor 
Privado - (Cruzeiros) 

Elevaram-se de 68 bilhões, 
em 1955, para 133 bilhões de 
cruzeiros, em 1959 : 
. Lavoura - 31 bUhões; 

Pecuária - 11 bUhóes; · 
Indústria - 65 bilhões; 
Comércio - 23 bilhões; 
Outros - 3 bilhões. 
Total- 133 bilhões. 

O amparo: 
- à produção agro.pecuária 

subiu de 17 bilhões para 42 bl· 
lhões (250 por cento) ; 

- à indústria, de 2B para 65 
bilhões ( 128 po1· cento). 

Para que o crédito à inlein t\. 
va privada mais se tlifundissc, 
.cm todo t) t;,~rri tório ~aclo:nal, 

iniciaram ()perações mais 76 
agências (aguardam Instala· 
ção mais 35, sendo 2 ·no exte· 
rior). 

Energia 

Elétr!ca - de 3. 000. 000 kw 
para 5.000.000 kw e 8.000.000 
em 1965 - 1959 - 4.000.000 
kw. 

P1Urnas - 1-200.000 - Três 
Marias - 520.000 - CustG da 
Meta - Cr$ 103 bilhões. 

Petróleo - Produção de 8.800 
B/D para 40.000 - 1959 -
75.000 - Refiilação de 130.000 
B/D para 308.000 B/D - 1959 
- 160.600. 

Reservas recuperáveis - 1955 
- 255 mUhões de barris - 1959 
- 810 milhões de barris. 

Petroleiros ...:... 1955 - 224.000 
T. -1959-370.000 T -1980 
- 510.000 T - Receb 1 da s 
148.000 T. 

Petroquímica - Fertillzan· 
tes - Eteno ..,.. Propeno - Ne· 
gro de Fumo ~ Duque de Ca· 
xias - Borracha - 40.000 T. 

Liberação de Divisas - 1955 
- 32 mUhões de dólares -
1959 - 153 milhões de dólares 
- 1961 - 343 milhões de dó
lares. 

Transporte 

Rodovias - Posição em 1955 
era de 22.000 km de Estradas 
Federais, sendo 2.400 km pavi· 

. mentados. 
Meta - Construção 10.000 

km - Pavimentação 3.000 km 
- 1959 - COIIIStr. 13.700 km 
pav. 4.300 km. 

Novos objetlvos - Constr. 
18.000 km - Pav. 5.aoo km. 

Belém-Bras1lla - 2.200 km -
Custo Cr$ 2,8 bilhões - MoVi· 
mentG terras 8.900.000 m3 -
Pontes - Guam&. - 136 m -

· Conclus. fev. 60 - CUsto -
Cruzeiros 34 milhões - Tocan. 
tlns - 533 m3 - CUsto - CrU· 
zeh·os 125 milhões . 
' . . .. '". ·• 
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Fortaleza·Brasilia - 1-800 
km - Trabalhadores - 18.000. 

Obras de Arte Rodoviárias -
1956-59 - 33 quilómetros. 

Ponte Internacional - 530 
quilômetros. 

Ferrovias 

· Reaparelhamento - Meta -
1959 - Locomotivas - 412 -
300 - Carros e Vagões ~ 12.000 
- 7.600 - Trilhos e Acces. -
792.000 T - 613.000 .T - Cons
trução - Meta 1.500 km -
1959 - 1.800 km-

Marinha Mercante - Tone-
. !adas - Longo Curso - 1955 

- 123-000 - Meta 30.000 - Re· 
cebidos - 12.000 - Encomen· 
dados 43.000 -· Cabotagem -
600:000 - Meta - 200.000 -
Recebidos - 130. 000 - Enco
mendados - 56.000. . 

Alimentação 

Arma,zéns e Silos - Meta -
Elevar a capacidade de 85.000 
T para 400.000 T - 1959 -
453.000 T - 1961 - Previsão 
600-000 T. 

Indústria de base 

Siderurgia - de 1.150.000 T 
para. 2.300.000 - 3.5oo.ooo em 
1965 - 1959 - Capaci~ade 

. 2.300.000 T. 
Aluminio - de 2-600 T para 

25.000 T.- 1959 - 16.700 T. 
a\fetais não ferrosos - Zineo 

- Não. produzimos - Usina 
Pllôto - 60 T - Estanho -
Meta 1.200 T para 7.000 T -
1959 - 1.530 T - Nique! -
Meta 27 T para 260 T ....:.. 1959 
- 89 T - Cobre - Concentra,. 
do - 1955 - 2.360 ....::. 1959 -
a.8oo - 1960 - s.ooo - Metã. 
L!co - 340 - 1·800- 2.600-
Chumbo - de 5.900 para 
20.000 T. 

Celulose - de 90.000 · para 
260.000 T - 1959 - 253.000 T. 

Papel - de 40.000 para 130 
Jl111 T - 1959 - 78.000 T. 

Export. Minério Ferro - de 
2.500.000 T para 8.000.000 T. 

Ind. Automoblllstica -Me
ta 100.000 - Produção em 
1959 - 96.243 - 1960 -
140.000, 

Economia de divisas - US$ 
414 milhões - Produção 1957· 
59 - 188.000 veiculas, no valor 
de US$ 700 m!lhões - Contr!· 
buição Fiscal - Cr$ 10,7 bi· 
lhões - Auto-peças - 1.200 fá
bricas - Operários - 120.000. 

Indústria de Tratares - De
creto 47.473, de dezembro de 
1959, instituiu plano definitivo. 
Espera-se que em 1960 sejam 
produzidos 2.500 unidades. Em 
1961 - 7.000 -" 85 por cento 
nacionalizados. 

Brasilla. 
Distrito Federal. 

Sursan 

Custo total - 17 bilhões -
Orçamento de 1958 - 1959 -
1960 - Cr$ 5,6 b!lhões - Corte 
Morro Santo Antônio ·- 2 mi
lhões m3 - Av. República do 
Chile - Programada há 17 
anos. 

Realizado - Pista atêrro 
2.500 m - Viaduto Negrão de 
Lima - 1.200 m - Secretaria 
da Viação - Radial Oeste -
1 trecho - 1 km. 

Próximas etapas - Atêrro -
Prolongamento - OUtra. pista 
- Galerias Pluviais - Aveni
das - República Ch!le ..:.. Pra
ça Tiradentes - Perimetra.l -
6 faixas - Túnel s. Bento -
Radial Oeste - 2 trechos - Tú· 
neis - Catumbi-Laranjeiras -
1.120 perfurados, faltando 80 m 
- 900 já revestidos e concre
tados - Bara.ta Ribeiro . Raul 
Pompéia, inauguração em 30.1· 
1960 - Toneleiros - Pompeu 
Loureil'ci, iniciado para inau
gurar; em 1960. 

Saneamento - Rios Joana, 
Mara.canã, Ramos, Faria. Aea· 
ri, Lucas, Tintas e das Pedras. 

Esgotos - 80 km de rêd{} 

I 
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construidos em 1959, mais 120 
km até o fim do ano. 

Secretaria Geral de Viação 

Agua - Túnel·Canal Enge
nho· Novo-Macacos - Regula
rização abastecimento Zona 
Sul - 180 milhões litros por 
dia - Custo Cr$ 180 milhões. 

Esgotos - de 1958 até 1959, 
a rêde de esgotos construída 
foi de 800 km de extensão, e 
nestes 2 últimos anos foram 
montadas obras para umlb rêde 
de 200 km, dos quais 80 km fo· 
ram construidos no ano passa
do. Os restantes 120 serão 
construídos aindlb êste ano. 
Portanto, o equivalente ao que 
se fêz em um quarto de sé
cuJo. 

A Sursan está construindo, 
na Penha, a maior estação de 
tratamento para esgotos da 
América do Sul, para servir a 
uma população de 400 mil pes
soas. Atenderá a tôda popula
ção da Leopoldina. Esta esta
ção será, em parte, Inaugurada 
ainda no . corrente exercício, 
possivelmente, antes da trans
ferência para Brasília. 

Operação Nordeste. 
Operação Pan-Americama. 

sr. Presidente, dou por respondi· 
dos os discurso.s aqui proferidos 
por eminentes colegas, ilustres re
presentantes da Oposição· nesta 
Casa. O Govêrno estende a mão a 
todos os. brasileiros e recebe, 
todos os que tanto trabalham pela 
grandeza da Nação. no Congresso 
Nacional, 'Uma colaboração precio· 
sa, que merece n gratidão gover
namental. Temos dado ao Presi· 
dente da República os instrumen
tos Indispensáveis ao desenvolvi
mento da Nação; e s. Exa. não 
desconhece a ação admirável do le
g!shvdor brasileiro. O Chefe da Na
ção cumpre a lei e atende aos mais 
elevados lnterêsses da Pátria. Por 
Isso mesmo, a transcrição requeri· 
i;ln pela Lldernnça da Maioria, tem 

por realrCJSentaçã.o e símbolo u•a 
manifestação de solidariedade, con· 
gratulação e estimulo à açá.o a.dmi
rável do Presidente JuscelinD Kubl· 
tschek. (Mutto bem. Multo bem. 
Palmas. O orador é cumprimen
tado). '! 

Durante o discurso do Senhor 
Jeffersorn de .Aguiar, o Senhor 
Cunha Mello deixa a cadetra 
da presidênci.a, assumtndo-a o 
Sr. Freitas cavazcanH. 

O SR· PRESIDENTE - Continua 
a discussão. (Patu~a). 

Mais nenhum Senhor · Senador 
pedindo a palavra, declaro-a encer
rada. (Pausa) . 

Sendo evidente a falta de núme
ro no Plenário para continuação 
dos traba.lhos, vou encerrar a ses· 
são. 

·Convoco ·OS Senhores Senadores 
para uma sessão extraordinária, 
hoje, às 21 horas com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 ~ Votação,.em discussão única, 
do Requerimento n.o 14, de 1960, 
do Sr. Jefferson de Aguiar e outros 
Senhores Senadores, solicitando ur
gência, nos têrmos do art. 330, le
tra c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 5, 
de 1960, que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Fundação das 
Ploneira.s Sociais. 
2- Votação, em d!sc11ssão única, 

do Requerimento :rr.o 9, de 1960, do 
sr. Senador Jeferson de Aguiar, so
licitando a transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo 
sr. Presidente da Repúbllca na reu· 
nião ministerial realizada. em 1.o do 
mês em curso. 

3 - Discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara· n.0 84, de 1959, 
(n.o 4.464, de 1958, na Câmara) 
que Isenta de lmpôsto de importa
çiío e de consumo equlpamentD Im
portado pela Siderúrgica. J, A. Ali· 
pertl s. A., tendo Pareceres (ns. 899 
e 900, de 1959) das Comissões : de 
Economia., favorável, com a Emen-

. ' . 
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da que oferece (n.o 1-Clil) ; de Fi· 
nanças, favorável ao projeto e à 
emenda. 

4 - Discussão do Projeto de Lei 
do Senado n.0 27, de 1958, de auto
ria, do Sr. Senador Othon Mãder, 
que suspende o financiamento às 
lavouras de café de baixa produtivi
dade, mal locall~adas ou mal culti
vadas e cria,· um financiamento es
pecial para a sua transformação 
em pastagens (substitutivo aprova
do, com emenda, na sessão de 15-12· 
1959), tendo Pa,recer (n.o 7, de 
1960), da Comissão de Redação, ofe· 
recendo a redação do vencido. 

5 ...;.. :Qiscussão única da Redação 
Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n.o 98, 
de 1959, (n.0 3.101·57, na. Câmara) 
que autoriza o Poder Execmtivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação 
e Cultura, créditos especiais desti
nados à Escola de Enfermagem 
Venceslau Braz, de Itajubá, à Fa· 
culda,de de Serviço &lcla.l de Juiz 
de Fora e à Escola de Enfermagem 
Herman tina Beraldo, de Juiz de Fo· 
ra (redação oferecida pela Comis
são de Redação em seu PareC'er 
n.o 6-60). 

6 - Discussão única do Veto n.o 
9, de 1959 (.parcial) do P:refeito 
do Distrito Federa,! ao Projeto de 
Lei Municipal n.0 2711-A-59, que au· 
torlza a abertura dos créditos es· 
peciais que menciona e dá outras 
providências, tendo Parecer Favo· 
rável, sob n.o 4, de 1960, da Co· 
missão de Constituição e Justiça. 
7- Discussão única do Veto n.o 

10, de 1959, (pa.rclal) , do Prefel· 
to do Distrito Federal ao Projeto 
de Lei Municipal n.0 190-A-59, que 
orça a Receita e fixa a Despesa do 
Distrito Federal para o exercido de 
1960, tendo Parecer n.o 5, de 1960, 
da Comissão de Constituição e Jus
tiça fa.vorável ao veto, em todos os 
seus Itens. 

8 - Discussão única do Parecer 
da Comissão de ConstituiÇão e Jus
tiça sôbre a Mensagem n.o 44, de 
1960, pela qual o Sr. ·Presidente da 
República submete ao Senado a es
colha do Dr. Antônio Gonça.lves de 
Oliveira para o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta.-se a sessão às 16 h o· 
ras e 50 minutos. 

'' ;...,; . 
,.; .... 
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l'i'. n· Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. n Legislatura, 
em 9 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINARIA 

PRESIDllNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 

As 21 horas, acham-se presentes 
os Senhores Senadores : 

Mourão Vieira. 
Cunha IMello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Lobão da Sllveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio de Barros. 
Leõnidas Mello. 
Mathias Olympio, 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reglnaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Ruy Carneiro. 

· Novaes Fllho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo VIeira. 
Lima. Teixeil'a. 
AttUio Vivacqua. 
Ary Vianna.. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Bened!cto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
L!no de Mattos. 
Padl·e Calazans . 
Pedro Ludovico. 

Taciano de Mello. 
João Vlllasbõas. 
Fernando Corrêa. 
:Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
'Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - (48). 

O SR. PRESIDENTE - A lista de 
presença acusa o comparecimento 
de 48 Senhores Senadores. 

Havendo número legal', está aber· 
ta a sessão. 

V ai ser lida. a Ata. 

O Sr • . Segundo Suplente, ser
vindo de 2. o Secretário, proce
de à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em dis
cussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. Quarto Secretário, ser
vindo de 1.o, dá CO'fl,ta do se
guinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

N.o 10, de 1960 

Redação Final do Projeto ele 
Lei do Senado n.o 28, de 1959. 

Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação 

Final (fl. a.nexa) do Projeto de Lei 
n.o 28, de 1959, de iniciativa do 
Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 9 de fe. 
vere!l'o de '1960. - Mourão Vieira, 
Presidente. - Afonso Arinos, Rela· 
tor. - Padre Calaeans. - Mene:~:es 
Pimentel. · 
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ANEXO AO PAII!CJ:R 

N.o 10, de 1960 

Redação Final do Projeto de 
Lei do Senado n.o 28, de 1959, 
que institui o "Dia de Deodo· 
ro''. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.0 Será considerada, em 
todo o Pafs, como o "Dia de Deo
doro" a data de 15 de novembro, 
já consagrada às comemorações da 
República. 

Art. 2.o Esta lei entrará. em vi· 
gor na data de sua. publicação, re· 
vogadas as disposições em contrâ
rlo. 

PARECER 

N.o 11, de 1960 

Redação Final das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei 

. da C4mara n.o 51, de 1958. 

Relator : Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação 

Final, Uls. anexas) das emendas 
do Senado ao Projeto de Lei n. o 
51, de 1958, originário da Câmara 
dos Depu.tados. 

Sala das Comissões, em 9 de fe
vereiro de 1960. - Mourão Vieira, 
Presidente. - Afonso Artnos, Re
lator. - Padre Calazans. - Me
nezes PimenteZ. 

ANEXO AO PAII!CER 

N.o 11, de 1960 

Redação Ftnaz das emendas 
do Senado ao "Projeto àe Lei 
da C4mar(J:·n.0 51, de 1958, que 
autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Via. 
çO.o e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 2.000 000,00 para 
construção do prédio próprio 
para a Ag8ncia Postal-Telegrá
fica na Cidade de Capanerna. 
Estaclo do Pará. 

EMENDA N.o 1 

Ao projeto (Emenda da Comissão 
de Redação). 

Dê-se à ementa do projeto a se
guinte redação : 

"A'Iltoriza o Poder Executl vo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial 
de Cr$ 6.400.000,00 para construção 
de prédios próprios destinados às 
Agências Postais-Telegráficas de 
Capanema, no Estado do Pará, Fon
te Boa, no Amazonas, Munlciplo de 
São Sebastião do Passé, na Bahla, 
Joaçaba e Indaial, ambas em Santa 
Catarina.'' 

EMENDA N.o 2 

Ao art. 1.0 (Emendas ns. 1, 2 e 
3 de Plenârio). 

Dê·se a êste artigo a seguinte re
dação: 

"Art. 1-0 l!J o Poder Executivo au. 
tortza.do a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 6.400.000,00 (seis mi
lhões e quatrocentos mil cruzeiros) 
para. construção de prédios próprios 
destinados às Agências Postais-Te. 
legráficas das seguintes localida
des: 

- Cidade de Capanema, llo Es
tado do Parâ - Cr$ 2.000.000,00 
(dois mllhões de cruzeiros); 

- Fonte Boa, no Ama.zOIJias -
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
CTuzeiros) ; 

- Municiplo de São Sebastião do 
Passé, na Bahla - Cr$ 800.000,00 
(oitocentos mil cruzeiros); 

- Cidade de Joaçaba, no Estado 
de Santa Catarina. - Cruzeiros 
800.000,00 (oitocentos mil cruzei
ros); 

- Cidade de Indillal, no Estado 
de Santa Catarina - Cruzeiros 
800.000,00 (oitocentos mil cruzei. 
ros) ." 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura. do Expediente. 

Não há orado.res Inscritos. 

O SR. ATT1LIO VIV'ACQUA 
sr. presidente, peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Attil!o 
Vivacq'lla. 

O Sr. Senador Attílio Vivac
qua pronuncia dtscurso que, en. 
'tregue à revisão do orador, se
rá posteriormente pUblicado. 

O SR. PRESIDENTE - Não hã 
mais orador inscrito. 

Passa.se à. 

ORDEM DO DIA 

Votação, em eltscussão única, 
do Requerimento n.o 14, de 1960, 
do Sr. Jefferson de Aguiar e OU· 
tros Senhores Senadores, soli
citando urgência, nos têrmos do 
art. 330, letra "c", do Regimen
to 1nte1'1l0, para o Projeto de 
Let ela Cllma.ra n.o 5, de 1960, 
que autoriza o Poder Executivo 
a instituir a Fundação das Pio. 
neiras Sociais. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbrc a 
mesa, requerimento que vai ser lldo 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e sem debate aprova
do o seguinte 

REQUERIHENTO 

N.o 15, de 1960 

N'os têrmos dos arts. 212, letra Z, 
c 274, letra b, do Regimento Intcr· 
no, requeiro adiamento da votação 
do Requerimento n. 0 14, de 1960, 
a fim (!e ser feita na sessão de 10 
do corrente mês. 

Sala. das Sessões, em 9 de feve
reiro de 1980. - Jefferson de 
Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE - Em face 
da deliberação do Plenário, o Re· 
querlmento n.o 14, de 1980, é retira
do da Ordem do Dia, a fim de s~r 
apreci!'l;do na sessão do dia 10 do 
corrente. 

Votação, em eltscussão úntca, 
do Requerimento n.o 9, de 1980, 
(lo $r- Senador Jcftcrso'f! (1<1 

Aguiar, solicitando a transcri. 
ção nos Anais ào Senado elo 
dtscurso proferido pelo Sr. Pre. 
sidente da Repúbltca na r111l· 
ntão ministerial realizada em 
J..o do mês em curso. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota· 
ção o requerimento. 

Os ·Senhores Senadores que o 
a.provam, queiram permanecer sen
tados. (Pa.usa). 

Está aprovado. 
A matéria a que se refere o re

querimento será. publicada no "Dlâ· 
rio do Congresso". 

Discussão única do Projeto de 
Let da Cllmara n.0 84, de 1959, 
(n.o 4.464, de 1958, na C4mara) 
que tsenta de tmpôsto de im
portação e de consumo equtpa. 
mento importado pela Siderúr
gica J, A· Alipertt S. A., tendo :c' Pareceres (ns. 899 e 900, ele 

·~ 1959) das Comtss6es : de Bco. 
nomia, favorável, com a Emen
da que oferece (n.0 1-CE) : de 
Ftnanças, favorável ao projeto 
e à emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão o projeto e a emenda. 

Se nenhum dos Senhores Senado· 
res desejar usar da palavra, encer
rarei a discussão. <Pausa) . 

Está encerrada. 
Em votação o projeto sem prejui

zo da emenda. 
Os Senhores . Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer sen
tados. <Pausa). 

Está aprovado. 

~ o seguinte o projeto apro· 
vado: 

PROJETO DE LEI DA CAIIIIARA 

N.o 84, de 1959 

(N.0 4.484-B, de 1958, na Câmara 
dos Deputados) 

Isenta dó imp6sto de impor
tação e de consumo equipamen
to importado pela Siderúrgica 
J. L· A!tpert1 s. A· 
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Faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono, a se-
guinte lei : · 

A:rt. 1.o lll concedida Isenção do 
impôsto de importação e de consu
mo para o equipamento de laminar 
ção constante das Licenças ns. DG· 
57-39379-38.307, 57·39389-38.308, 57· 
39381-38309 e 5.7-39382-38310, emiti· 
das pela Carteira de Comércio Ex· 
terior, importado pela Siderúrgica 
J. L. Allpertl s. A· para. a ampliação 
de suas instalações siderúrgicas. 

Art. 2.o A i&enção concedida não 
abrange o material com similar na
cional. 

Art. 3. o Esta lei entrará em vi
gor na. data de sua publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposl· 
ções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE :_ Em vota
ção a emenda. 

Os ·Senhores Senadores que a 
aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa>. 
. Está aprovada. 

lll a Seguinte a. emenda apro
vada: 

N.o 1 (CF) 

Ao art. 1.o, onde se ~iz: "taxa de 
previdência social", d1ga-se : taxa 
de despacho aduaneiro. 

O SR. PRESIDENTE -A matéria, 
vai à Comissão de Redação para 
a sua Redação Final. 

Segunda discussão do Proje
to de Lei do Senado n.0 27, de 
1958, de autarta do sr. Senador 
Othon Mlider, que suspende o 
jinanctamelllto às lavouras de 
café de baixa Pl'odutivtdade, 
mal localizadas ou mal cultiva. 
das e cria um financiamento 
especia.z para a sua transforma
ção em pastagens (substitutivo 
aprovado, com emenda, na ses
são de 15-12·1959), tendo Pare
. cer (n.o 7, do 1960) da Comis
são de Redação, ojerecenao a 
redação do verncido, 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão o projeto. 

Se nenhum dos Senhores Senado
res desejar usar da palavra, encer
rarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada,. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o 

aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa). 

Está a.provado. 

lll o seguinte o projeto apro
vado que vai à ·Câmara dos 
Deputados: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 27, de 1958 

Assegura aos cafeicultores 
direito a financiamento espe
cta! na Carteira de Crédito 
Agrlcola e Industrial do Ban
co. do Brasil e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.o lll assegurado aos cafei
C'ultores direito a financiamento es
pecial na Carteira de Crédito Agri
cola e Industrial do Banco do Bra
sil (CREAI>, com o fim exclusivo de 
substituição total ou parcial de 
suas lavouras cafeeiras por outras 
atividades agrícolas ou pastoris, 
prêvi~m~ente aprovadas pela dita 
Ca,rtelra, respeitadas as peculiarida
des das propriedades e da região. 

Art. 2.o O limite máximo do em
préstimo a que se refere o artigo 
aillterior estará condicionado, em 
cada região, ao orçamento das des
pesas necessárias pa,ra erradicar e 
destoC'ar os· cafeeiros, arar e gra
dear o solo, bem como para os ser
viços de conservação do mesmo. 

Art. 3,0 A critério do Banco do 
Brasil, é facultado !!lOS cafeiculto. 
res que contraíram empréstimos na 
CREAI em:penhor da safra de café, 
inC'orporareni suas dividas ao finan
cia.mento previsto nos artigos pre
cede~tes na proporção dos cafeei
ros erradicados, para liquidação no 
pruzo previsto no art. 4.o, 
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Art. 4.0 O débito assumido pelos 
cafeicultores beneficiados por esta 
lei será liquidado em 5 (cinco) 
prestações anuais, iguais e sucessi· 
vas, a juros de 7% (sete por cen. 
to) ao ano, vencendo-se a primeira 
em 31 de outubro do ano imediata
mente segu.lnte ao daquele em que 
houver sido concedido o emprés
timo. 

Art. 5.0 É assegurado aos ca.fei· 
cultores que hajam erradicado suas 
culturas .cafeeiras e preparado con· 
venientemente o terreno .para no
va.s atividades agrícolas ou pastoris 
direito preferencial ·e financiamen
tos normais de custeios destas últi
mas. 

Art. 6.0 Esta lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrá
rio. 

Discussão única da Redação 
Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmam 
n.o 98, de 1959 (n.o 3.101-57, na 
Câmara), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministé. 
rio da Educação e Cultura, cré. 
ditos especiais de11tinados à Es
cola de Entermaqem Venceslau 
Braz. de Itaju.bá, à Faculdade 
de Serviço Social, de Juiz de 
Fora e à Escola de Enfermagem 
Hermantina Beralrto. a." Juiz d.e 
Fora (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu 
Parecer n.o 6-60). 

O SR!. PRESIDENTE - Em dis
cussão a Redação Final. 

Os Senhores ,Sena.dorcs que a 
aprovam. queiram· permanecer sen
tados. (Pausa). 

Está aprovada. 

É a seguinte a Redação Final 
aprova.da, que vai à Câmara dos 
Deputados: 

PARECER 

N.o 6, de 1960 

Redação Final das emendas 
rlo Senado ao Projeto de Lei da 

Câmara n-0 98, de 1959, que au-. 
toriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação é 
Cultura, créditos especiais des. 
tinados à Escola de Enferma· 
gem Venceslau Braz, de Itaju. 
bá, à Faculdade de Serviço So· · 
cial, de .Juiz de Fora e à Escola 
de Enfermagem Hermantina 
Beraldo, de Juiz de Fora. 

EMENDA N·0 1 

Ao projeto (Emenda da Comissão 
de Redação). · · 

Dê-se à ementa ·do projeto a se· 
guinte redação : 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da. Educação 
e Cultura., créditos especiais desti
nados às Escolas de Enfermagem 
Venceslau Braz, de It.ajubá. do 
Pará, ·etn Belém, e Hermantina. Be
raldo, de Juiz de Fora, bem C'omo 
à Faculdade de Serviço Social, de 
Juiz de Fora.. 

EMENDA 'N. 0 2 

Ao art. 1.o (Emenda. n.0 1, do Ple
nário). 

Dê·se a êste artigo a seguinte re. 
dação: 

Art. 1.o É o Poder Ex-ecutivo au
torizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação c Cultura, os seguintes 
créditos especiais : 

Escola d~ Enferma,gem Venceslau 
Braz, de Itajubá.- Minas Gerais 
- para, construção de seu nõvo edi· 
fíc·io - Cr$ 2 0(}0.000,00 (dois mi
lhões de cruz.eiros) . 

Escola de Enfermagem do Pará, 
em Belém -Pará. - Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros). 

Escola de Enfermag.em Herman· 
tina Bera.ldo. de Juiz de Fora -
Minas Gerais - Cr$ 1·000.000,00 
(um milhão de cruzeiros). 
Faculdad~ de Serviço Social de 

Juiz de Fora - Minas Gerais -
Cr$' 1.000.00,00 (um milhão de cru
z.elros). 

O SR. PRESIDENTE - Para 
acompanhar o estudo das emenda.s 
dn Senado na outra Casa do Con-
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grasso, designo o ~nobre Senador 
Dix·Huit Rosado. 

Discussão úntca do Veto n.O 
9, de 1959, (pardal) do Pretei· 
to do Dfstrito Federal ao Pro
Mo de Lei Munwtpa! n.0 270-A· 
59, que autort24 ·a abertura dos 
créditos especta.fs que mencio
na, e dá outras provtãendas, 
tendo Parecer Favorável, sob 

· n.o 4, de 1960, da Comias/lo de 
Constftutçllo e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão o veto. 

Não ha.vendo quem queira usar 
da palavra, encerro a discussão. 

Passa-se à votação, que será. fel· 
ta pelo processo de esferas, devido 
a defeito na máquina. elétrlca. 

Os .Senhores Senadores que apro
vam o veto, usarão as esferas bran
cas; os que o rejeitarem, utilizarão 
as esferas negras. 

Val-se proceder à chamada.. 
<Procede-se à chamada). 
Votaram 36 Senhores Senadores. 
Val-se proceder à apuração~ 

São recolhidas 36 esferas, 
da.s quais 35 brancas e 1\lllla 
preta. 

O veto fol aprovado. Será feita 
a devida comunicação à Câmara 
dos Vereadores e ao Sr. Prefeito do 
Dlstrlto Federal. 

Discussão única do Veto n.0 

10, de 1959, (pardal) do Prefei· 
to ·do Dtstrtto Federal ao Proje. 
to de Lei Municipal n.o 190-A,59, 
que orça a Receita e fi:r:a a Des
pesa do Distrito Federal para 
o e:r:ercicio de 1960, tendo Pare
cer n.o 5. de 1960, da Comissão 
de Constituição e Justiça, favo
rável ao veto, em todos os seus 
itens. 

O SR. PRESIDENTE- Em dis· 
cussão o veto. (Pausa). 

Nenhum Senhor Senador desejan· 
do usar da palavra, encerro a dis
cussão. 

Em votação. 

Os Senhores Senadores que apro. 
vam o veto, usarão as esferas bra.n
cas, e os que o rejeitam, as esferas 
pretas. 

Val-se proceder à chamada. 
Procede-se à chamada. 

Votaram 36 Senhores Senadores. 
Val-se proceder à apuração. 
São recolhlda.s 37 esferas, das 

quais 36 brancas e 1 preta. 

O veto foi aprovado. Será feita 
a devida comunicação à Câmara 
dos Vereadores e ao Sr. Prefeito 
do Distrito Federal. 

Dfscussão ú.n4ca do parecer 
da Comissão de Constituiç6o e 
Justiça, s6bre a Mensagem n.0 

44, de.1960, pela qual o Sr. Pre
stdente da República submete 
ao Senado a escolha do Dr. An· 
tónto Gonçalves de Oliveira pa
ra o cargo de Ministro do Su
premo Trtbunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE - O Senado 
passa a. funcionar em sessão secre
ta, para apreciação da terceira ma· 
térla da Ordem do Dia. 

Peço aos Senhores Funcionários 
que providenciem 1nesse sentido. 

A sessão transforma-se em 
secreta às 21 horas e 45 mfnu. 
tos, e volta a ser pública às 22 
horas e 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE- Está rea
berta a sessão. 

Esgotada a matéria da. Ordem do 
Dia. 

Não há .. orador inscrito para a 
oportunidade. 

Nada mais havendo que tra.tar, 
vou encerrar a sessão. 

Designo para a de amanhã a Se
guinte 

ORDEM· DO DIA 

1 - Votação, em primeira dls· 
cussão, do Projeto de Emenda à 
Constituição n.0 2, de 1959, que 1111· 
tera dispositivos _constitucionais re
ferentes à organização do Estado da 
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Guanabara, tendo Pareceres da Co· 
missão Especial : I - Sôbre o pro· 
jeto Inicial : n.o 233, de 1959, con· 
trár!o (com votos em separa.do dos 
Srs. Senadores Jefferson de Aguiar 
e Afonso Ar!nos) ·; n - Sôbre o 
Substitutivo apresentado em Plená· 
rio em primeira discussão : n.o 
925, sugerindo modificações. 

2 - Discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 24, de 195S, 
(n.o 1.471·49, da Câmara) que regu· 
la o direito de greve, na. forma do 
art. 15S, da Constituição Federal, 
tendo Pareceres, sob ns. S e 9, de 
1960, das Comissões : de Constitui· 
ção e Justiça, oferecendo substitu
tivo; de Legislação Social, favorável 
ao substitutivo (com votos em se
para.do dos Srs. Senadores Caiado 
de Castro e Souza Naves). 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 22 ho· 
ras e 12 minutos. 

DiScurso proferido pelo Se· 
nhor Pres'ilente da Repú
blica na reuntão mtntstertal 
reazt;w.da em 1 de fevereiro, 
que se tra.nscreve nos têrmos 
do Requerimento n.o 9, de 
1960, dos Srs. Jefferson de 
Aguicm- e Lima Tetxetra, apro. 
vado na sessão extraordiná· 
ria de 9·2·960. 

"SE l!: CRIME AMBICIONAR A 
GRANDEZA DE SEU PAíS, 

NAO ESCONDO :S:STE MEU 
CRIME" 

"Cinqüenta anos em cinco" 
exprimia bem a ambição de 
meu Govêrno". "Ao término 
do meu mandato, o Brasil será 
um Pais com todos os requ!si· 
tos para completar o seu extra· 
ordinário surto industrial, nas 
bases mais modernas". - Si· 
tuação das Metas - BrasUia. : 
"Brasilla obedeceu a uma im· 
periosa necessidade". - Produ· 
ção de Petróleo : de 6 SOO bar
riS ·em 1955 para 75. 000 diários 
em 1959. - Energia Elétrica : 
cte 3 milhões de Kw em 1955 

pa.ra 4 milhões em 1959, .deven
do atingir S milhões em 1965. 
- Siderurgia : de 1 milhão e 
150 mil toneladas de aço em 
1955 para 2 milhões e 300 mil 
toneladas em 1959. - Trans· 
porte rodoviário : construidos · 
mais de 10 mil quilómetros de 
novas rodovias e 3 mil de as· 
falta.ção. - Indústria automo
bilistica : da estaca zero em 
1956, para uma produção de 
96.243 veiculas em 1959. - Ar· 
mazéns e Silos : capacidade 
de estocagem em 1955 : S4.850 
tolneladas; em 1959: 452.650 
tonela.das. - Cimento : de uma 
produção de 2 milhões e 799 
mil toneladas em 1955 para. 4 
milhões e S09 mil toneladas em 
1959. - Fabricação de papel : 
de 40 mil toneladas em 1955 
para 7S mil em 1959. - Mar!· 
nha Merca.nte : instalação de 9 
estaleiros. - Amparo às atlvi
dades agropecuárias : de 16 bi· 
lhões e 600 milhões de cruzei· 
ros o financiamento aos agri· 
cultores e criadores em 1955 
para 41 bilhões e SOO milhões 
de cruzeiros em 1959. - Sêcas 
do Nordeste : Cria.ção da CO· 
DENO e instalação da SUDE· 
NO. - Problemas sucessór!os : 
"os escolhidos pelo eleitorado 
brasileiro se empossarão, sem 
que se discuta o pro.nunciamen
to das urna11 e da justiça". -
Politica externa : "A Operar 
ção Pau-Americana é uma ln!· 
ciativa triunfante, que mereceu 
o apoio das 21 Repúblicas e que 
vai prosseguir no terreno das 
medidas p!.'ática.s de combate. 
ao subdesenvolvimento". Re
oo.peração monetária. - Dis· 
curso do Pr·esidente da Repú· 
bllca no transcurso do quarto 
ano de Govêrno. perante os 

. Ministros de Estados reunidos 
·. ·. no Palácio do Catete. 

Discurso do Chefe do Gov4rno 

O Presidente Juscellno Kubi· 
tschek, seguindo a tradição dos 
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a-nos ant€riores, reuniu, hoje. 
qua,ndo transcorre o quarto 
aniversário de seu Govêrno, às 
7 horas da manhã, no Palácio 
do Catete, todo o Ministério ·e 
fêz uma ampla exposição da3 
atividades de sua administra
ção. 

Deteve·se, em a:nalisar o pro· 
blema s:u.cessório, os novos ru· 
mos da nossa politica externa, 
abordando com minúr:ias o pro
grama das metas, tendo focal!· 
zado obj.etlvamente o que já foi 
feito no sentido do desenvolvi· 
mente econômico do Pa.ís. 

Foi o seguinte, na íntegra, o 
discurso do Chefe da Na.ção : 

"Há quatro anos, na data de 
hoje e nesta mesma hora - a 
sétima da manhã - r·euni o 
Ministério e os meus auxilia
res mais próximos, para come
çar o trabalho. Ao !na ugurar 
o meu Govêmo, era meu dese
jo que a administração se ca· 
ract.erizasse pelo seu a.sp8cto 

·matinal. Acorda.r cedo, não 
perder tempo, não deixar sem 
emprêgo útil as hnras mais 
preciosas do dia, quando aln· 
da estão Intactas as nossas 
fôrça.s era o meu conselho e o 
meu propósito. Como preten
dia utilizar, ao máximo, o tem
po qu·e me fôra fixado pela 
Constituição, aquela convoca
ção matutina do Gabinete mar
cava cla.ramente uma orienta. 
ção quanto à produtividade 
nas tarefas que s2 iam empre
ender.~Eis porque, entr·e os re· 
quisltos necessários aos que in· 
tegram a equipe governamen
tal, figura a disposição . para 
começar cedo a jornada. Mal
grado o rifão, a bênção divina 
costuma descer sôbr·e as cabe· 
ças dos que amanheC'em na.s 
lides. A verdade é qu.e Deus 
ajud!). a quem madruga, por· 
que madrugar ·no trabalho é 
rum ato de fé, uma espécie de 
oração, um g·esto de confianç::c 
no destino. Só mesmo tendo 
madrugado e só mesmo com a 

mercê de Deus é que logramos 
da.r ao Pais impulso tal, que .as 
'horas-sement€s dedicadas ao 
Brasil frutificaram em resulta
dos positivos, cuja excelência 
será reconhecida um dia pela 
experiência d!reta das novas 
gerações, às quais dedica.mos 
êstes anos de Govêrno, para 
que venham a ·ter uma tran
qi.iila colheita de prosperidade 
e segurança. 

Abriu-se um debate nôvo sô· 
bre se é lícito, ou não, impor 
sacrifícios a uma geração em 
benefício das seguintes. Até 
aqrui longe de contestar-se, 
procÍamava-se, com ins!stên· 
ela de lugar comlUll, a teste al· 
truista que Impõe, aos homens 
conscientes do dever, o zêlo por 
aquêles que os terão de suce· 
der no tempo. Bastou, porém, 
que o Govêrno se abalançasse 
a enfrentar problemas de maior 
envergadura e não contente 
com paliativas, cuidasse de 
aprofundar·se em solucioná-los, 
para que, ruidosamente, sur. 
gisse e crescesse o partido dos 
que consideram ser um Pais 
fruto do acaso, ou. de impulsos 
ocasionais. Eu sabia o que de· 
sejwa : seguir uma politica 
ambiciosa, um caminho que me 
parecia ln dispensá v e! e salva· 
dor. Não vacilei. Agi com ple
no conhecimento, sabedor da 
responsabilidade que assumia e 
do bem fundado da c·ausa. 
Apressei o desenvolvimento do 
Brasil, alterando certo ritmo, 
certa cadência costumeira da 
nossa marcha. Quebrou o meu 
Govêrno. uma espécie de placi· 
dez, direi mesmo, de sonolên· 
ela, em que nos emba.lá. vamos. 
Não dissimulei, desde o primei· 
ro dia de C'andidato, as minhas 
intenções. Logo . se tornou po
pular, servindo a: té de pretexto 
a criticas malévolas, a fórmula 
"cinqüenta a•nos em cinco", 
com que busquei, apenas em
possa do; sin tetlzar a · acelera· 
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ção dellberada que urgia im· 
prUI1ir o.o desenvolvimento na
clona!. "Cinqüenta anos cm 
cinco" exprimia bem a ambi· 
ção do meu Govêrno. Não sei 
de promessa, em nossa. histó
ria, que des!)ertasse maior 
reação, ou reunisse tão gran
de número de contradi tores. 
Não me parece, contudo, que 
tenhamos desmerecido, da ex
pectativa que criamos. 

Pela última vez, hoje, come· 
moramos no Rio de Janeiro um 
aniversário da nossa adminis
tração. Não tardaremos em 
instalar-nos na nova Capital. 
E quem poderá contestar que 
o :Brasil expex!mentou radlca.l 
transformação? Quem negará 
que obras f,undamentals foram 
levadas a cabo, obras que ex!· 
giram clnqüenta. anos de tempo 
de administração menos resol· 
vidas a transpol' a barreira da 
estagnação ? Cada ato a.rro· 
j ado, importante para a a.cele· 
ração de nosso passo, custou 
decerto um esfôrço bem maior 
que o requerido, em clrcunstân· 
elas rotineiras, pelos aspectos 
executivos e técnicos de cada 
problema, se encara.dos C'om 
visão !media tis ta. Considera
mos errôneo julgar que as 
grandes árvores protetora.s, não 
as necessitamos plantar, por
que demora,m a cxescer e só 
darão frutos para as gerações 
vindouras, que não alcançare· 
mos. 

Ter-me-la sido possível gover
nar o País de maneil'a menos 
ambiciosa. do que o fiz; bem me 
ho.vcria em fruir o poder poli· 
tico, sem expor-me a riscos, 
sem ofender a inércia, nem 
contrariar interêsses criados, 
poupando assim muitos cho· 
qu.es. Mas, desde o primeiro 
dia de trabalho, falei-vos lln· 
guagem que traduzia uma de
terminação. Bom ou mau, cer
to ou errado, o Govêrno que, 
juntos, realizamos, obedeceu a 
um plano e representou uma 

opção. Nestes a.nos de labor 
intenso, coube-me viver alguns 
instantes cruciais, em que me 
foi necessário meditar longa
mente sôbr·e as responsab!Jida· 
des por assumir. 

Brasília 

Posso dizer, sem hipérbole, 
que a decisão relativa a Bra.· 
~ma constituiu para mim um 
esfôrço bem mais C'onsiderável 
do que tôda a solicitude em 
acompanhar a parte executiva, 
dessa obra, em verdade imen· 
sa e que temos de atribuir, não 
só à proteção de Deus, que não 
nos faltou, com. a. capacidade 
do tra,balho de nossa gente, à 
dedicação inexcedível dos che· 
fes e dos operários. Naquela 
ocasião, medi os prós e os con· 
tras, avaliei as dificuldades de 
tôda a ordem : as materiais, 
com todo o cortejo de reper. 
cul)sões econôr.nicas e proble· 
ma.s técnicos; mas, sobretudo, 
o significado da resolução e a 
gravidade dectsiva do ato. O 
imperativo constitucional fôra 
repetidamente ignorado e se· 
ria fácU permitir que conti· 
nuasse letra morta.. Mas a 
criação de Brasilla, a lnteriori· 
zação do Govêrno. êsse ato dra
mático e Irretratável de ocupa· 
cão efetlva do nosso vazio ter· 
ritorial, essa demonstra.ção ine. 
quivoca de fé na capactdade 
realizadora dos brasileiros, ês· 
se triunfo do espirita pioneiro, 
essa prova 'de confiança ns. 
grandeza dêste Pais, essa rutu· 
ra completa com a rotina e o 
conformismo, eu a sentia em 
intima e perfeita. correspon
dência com a aspiração máxl· 
ma do povo brasileiro : a re
volução do desenvolvimento na· 
ciona!. Brasília foi o primeiro 
ato dessa revolução, fecundo 
em conseqüências, a meta nú· 
mero um, a meta-síntese de 
um Brasil renovado . 
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Brasilla significa, não ape· 
:las a mudança da sede de um 
Govêmo, mas de todo o rumo 
de uma. grande nação. Sei co
mo são fortes as resistências e 
os antagonismos, porque se! 
até onde essa mudança tem 
um aspecto revolucionário, por· 
que estou bastante ldcldo quan· 
to à série dé transtornos e de 
modificações que ela va.l oca· 
sionar. Não fugirá a ninguém 
o aspecto heróico da emprêsa, 
nem os sacriffclos requeridos; 
mas o dia de amanhã explica· 
rá melhor do que qualquer dfs. 
curso - que Brasilla. obedeceu 
a uma Imperiosa necessidade. 
Mais dia, menos dia, seria ne
cessário colocar o Brasn no 
seu centro, conquistar essa 
parte Importante do seu terrl· 
tório, integrllol' o Pais em si 
mesmo. 

Eu me dou por feliz pelo prf· 
vUéglo de construir Brasflla, de 
realizar essa aspiração, que pa· 
receu inatinglvel a muLtas ge
rações de brasüelros, em tempo 
recorde, mostrando ao mundo 
qu.e somos capazes de fazer o 
que queremos, e fazer como me
lhor não o fariam outros povos. 
que marcham na vanguarda 
da téC'Illca e da clvülzação. 

Fé no Brastz 

As metas dêste Govêrno não 
foram provas esportivas que 
nos impusemos vencer para a 
conquista de troféus, mas atos 
necessários, Indispensáveis à 
correção de muitos esqueclmen· 
tos e de multo de Irrealismo 
que, por vêzes, tem caracteriza· 
do a conduta dos brasileiros em 
relação ao nosso próprio Pais. 
Não poderia continuar o Bra· 
s!l a sua marcha, sem estradas 
para comunicações, sem au
mentar o potencial de energia, 
sem livrar-se ·da. paralisia, sem 
desobstruir os caminhos que te· 
remos de ,percorrer em nosso 
avanço. Não pratiquei um só 
ato que pudesse ser adiado ou 

desdenhado. Ataquei de frente 
os problemas que se no~ defron· 
taram; não criamos tais pro
blemas, nem os desejamos. Se 
mérito houve, no meu Govêr
no, êste foi o de nã·o ter fugido 
a uma Imposição das circuns
tâncias; o de não ter vacilado 
ante uma tarefa ingente. Só 
Deus sabe o que a simples acei· 
tação de uma responsabWdade 
de tal vulto representa como 
ato de fé e que êsse ato de fé 
comporta sacrlficlos e sofri· 
mentos. 

Muitos homens de hoje jul· 
gam que assumi encargo acl· 
ma das fôrças do Brasil, tendo 
por isso errado. li: possivel que, 
no futuro, venham alguns 
acusar de timldo o meu Govêr· 
no. Estou, porém, convencido 
de que não somos, nem ousa· 
dos, nem timldos. Não me es· 
capa a circunstância de que -
por maiores os esforços des
pendidos e os trabalhos desta 
hora .;.... ainda multo hã por fa· 
zer e rea.l!zar. O País necessita 
da multiplicação de tôdas as 
energias que aplicamos nesta 
hora. 

Deixemos aos que não acre
ditam no Pais j'Ulgar que somos 
excessivos nos trabalhos e nas 
obras. A premissa de meu Go· 
vêrno é a fé no Brasil. 

Na Mensagem que em breve 
enviarei ao Congresso Nacio· 
nal, prestarei mais pormenor!· 
zadas contas acêrca das at!vi· 
dades do meu Govêrno, nos di· 
ferentes setores da minha ad· 
ministração no ano findo. A 
frente do Executivo, prossegui· 
rei, . com a_-mesma firmeza e 
com redobrado entusiasmo, na 
tarefa. que me propus. Tenho 
a consciência de haver-me em· 
pregado Inteiramente na real!· 
~ção . da minha plataforma. 
Pela primelril. vez em nossa his· 
tórla, foi elaborado e pôsto em 
execução um grande plano de 
desenvolvimento econôm 1 c o, 
em escala verdadeiramente nn· 
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clona! c con1 objetivo de largo 
alcance :para a. futura expansão 
de nosso Pais em todos os ra· 
mos da produção. As metas do 
programa de realizações bási· 
cas do m-eu Oovêrno orienta· 
ram a ação do poder central, 
segundo critérios cuidadosa· 
mente estabelecidos, tendentes 
a promover um crescimento 
ha.rmônico das diversas regiões. 
o caminho foi traçado com se· 
gurança. Conseguimos percor· 
rê·lo, a.té agora, como previsto 
e, não raro, em ritmo mais 
acelerado do q·ue esperávamos. 
Ao término do meu mandato, 
graças ao conjunto de obras 
de infra-estrutura, contempla
das no progra.ma de metas e 
efetivamente Incorporadas ao 
pa.trlmônio econômlco da Na· 
ção, o Brasil será um Pais com 
todos os requisitos para com
pletar o seu extraordinário sur
to industrial, nas bases mais 
modernas. Em prim-eiro lugar, 
ter-se-á registrado um aumen· 
to substancial da utilização 
dos nossos recursos energéti
cos. 

Ultrapassada a meta da 
produção de petróleo 

As atlvldades da PETRO· 
BRAS, quer no tocante à per. 
furação d~ poços, quer no qru.e 
diz respeito à refinação e ao 
transporte de óleo e derivados. 
a.presentam índices expressivos 
da capacidade técnica e da te· 
nacidade dos brasileiros. 

A meta. de produção, fixada 
pelo meu Govêrno em 40.000 
barris por dia para. 1960, foi 
t1ltrapassada multo antes do 
prazo. Hoje a produção, que 
era, em média, de 6.800 barris 
em 1955, s-e acha no nivel de 
75.000 diários. Duas novus uni· 
dades da Refinaria Landulpho 
Alves já se encontram operan
do em caráter experimental, 
para levar a capaclda.de da· 
quela usina de refina.~ão, ora 

de 10 mil barris, para 32.000 
barris por dia ainda êste ano e 
42.000 no Inicio de 1961. 

Com a conclusão das obras 
cm curso - ampliação das re
finarias e construção da Refi· 
naria Duque de Caxias, junto . 
à q'lUbl prosseguem os trabalhos 
de implantação da fábrica de 
borracha sintética - chegare. 
mos em 1961 à auto·suficlência 
em derivados de petróleo. ES· 
tão, por outro lado, em fase 
conclusiva, os estudos para. a 
construção da Refinaria de Mi
nas Gerais e do oleoduto Rio
Juiz de Fora-Belo Horizonte, 
obras em que se empenha o 
meu Govêrno para satisfazer 
a um justo anseio do povo de 
Minas Gerais. Merece registro 
também, o aumento da capaci· 
dade de transporte de nossa 
frota de petroleiros. Dos sete 
super.petro!elros encomendados 
no meu Govêrno, quatro já ar. 
vora.m a Bandeira Nacional no 
serviço do abastecimento do 
Pais e outros três serão recebi· 
dos ainda êste ano. Em 1955, 
a capacidade da Frota Nacio· 
nal de Petroleiros era de 224.000 
tonela.das. Já atingimos 370.000 
toneladas e chegaremos, ainda 
em 1960, a 510.000 com as en
comendas já feitas. Intenslfl· 
camos as atividades de pesqui· 
sas petrolíferas, não só aumen. 
tando as eq'tlipes de técnicos 
para os estudos de superfície, 
como ·elevando o número de 
sondas. Hoje, 62 equipamentos 
perfuram o País de Norte a 
sul, num esfôrço heróico à pro
cura de novas áreas produto
ra.s. As reservas provadas de 
petróleo, que eram de 255 mi
lhões de barris em 1955, regis· 
tram agora 510 milhões. A 
produção acumulada, desde a 

.. descoberta do petróleo até de· 
zembro de· 1955, foi de 6 mi· 
lhões e 300 mil barris. No pe
riodo de meu Govêrno, de 1956 
a 1959, a produção acumulada 
foi de 56 milhões e 600 mil bar-
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ris. A economia anual de divi
sas proporcionada pela indús
tria petrolífera nacional, que 
era. apenas de 32 milhões de 
dólares em 1955, estará pràti· 
camente decupllcada no ano 
próximo, devendo ultrapassar 
os trezentos milhões. 

·Asfalto 

Devo ressaltar que, até 1955, 
os programa.s de pavimentação 
asfá.ltica d·:! rodovias e pistas 
esbarravam no sério entrave 
da importação de asfalto a pe
sar sôbre as nossas disponibili· 
dades de divisas. A partir de 
1956, ficamos liberados dêsse 
ônus com a entrada. em pleno 
funcionamento da fábrica de 
asfalto da Petrobrás. A pro
dução do ano passado, excluída 
a pequena contribuição da ini
cia.tiva privada, foi de 162.814 
toneladas, que atenderam a 
todo o consumo nacional em 
franca expansão devido ao de· 
senvolvimento dos planos rodo. 
viários. 

Hoje podemos dizer que veí
culos brasileiros, acionados por 
combustíveis bra.sileiros, ro· 
dando sôbre asfalto brasileiro, 
cortam, de Norte a Sul e de 
Leste a Oeste, o Território na
cional, levando a todos os re. 
cantos não só a consciência da 
unida,de física, moral e espiri
tual da Pátria, mas também as 
pulsações de seu progresso. 

Energia Elétrlca 

A energia hidrelétrica repre. 
sentou preocupação fundamen-

. ' tal do meu Govêrno. Encontrei 
três milhÕes de Kw instabdos 
e fixei a meta em 5 milhões 
para 1960. Cumprida essa me
ta, teremos criado condições 
para se elevar o potencial a 8 
milhões em 1965. Com as obras 
concluídas, já atingimos o ní
vel de 4 milhões. 

Fumas - Somente a Grande 
Central Elétrica de Furnas, a 

ma.ior obra do meu .Govêrno, no 
referente à energia elétrica, 
dará um a,créscimo de 1 mi
lhão e 200 mil Kw. Tendo uin 
volume útil de 20 bilhões de me
metros cúbicos de água, Furnas 
colocará. o alto potencial do Rio 
Grand·e a serviço da maior con
centração industrial do Pais, o 
ll'riângulo Rio-São Paulo-Belo 
Horizonte. O comprimento e o 
volume de escavação dos tú
neis de Fumas excedem o to
tal de trdos os túneis do Dis
trito Fetl<:ral. 

Três Marias - Três Marias 
é outra grande obra do meu 
Govêrno. Terá repercussões di
retas e imediatas no imenso e 
fértil Vale do São Francisco, 
pois não só possib!lltará o seu 
saneamento e a regularização 
do curso de suas águas, tor
nando-o navegável em qual
quer época do ano, numa ex
tensão de 1.500 quilómetros, 
como exercerá benéfica. influ
ência em vasta área do Poligo. 
no das Sêcas, permitindo a ir
rlgaçiio de terras, hoje impro
dutivas, em centenas de milha
res de quilómetros quadrados. 
Além disso, Três Marias repre
senta um acréscimo de 520.000 
Kw no potencial energético do 
País, assim como o aumento 
de 410.000 Kw na Hidrelétrica 
de Paulo Afonso, onde estão 
se realizando obras que, inau
gurada.s no primeiro semestre 
de 1961, elevarão se:u potencial 
dos 180 mll Kw atuais para 
310 mll Kw. Somente 4 barra
gens no mundo têm volume de 
terra superior à de Três Ma
rias, · Seu yolume de água re
presada é_:sete vêzes ma·ior que 
o da Baía de Guanabara. 

A ação governamental não 
se limitou, porém, àquelas duas 
grandes obras, pois o Govêrno 
Federal concorreu financeira
mente para a realização de 
numerosos empreendimen t o s 
de expansão hidrelétrica. e ter. 
melétrica nos Estados do Ama-
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zonas, Pa.rá, Maranhão, Bahla, 
Minas, São Paulo, Espírito San
to, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Gros
so, Goiás, e no Território do 
Amapá. 

Energia Nuclea1· 

A energia do futuro também 
não ficou. esquecida. O Brasil 
tem acompanhado de perto, 
desde o iníC'io, os esforços dos 
demais países no sentido do 
aproveitamento da energia atô· 
mica. pa1·a fins pacíficos. 

Em São Paulo, montou-se o 
primeiro reatar atómico da 
América Latina. Fundaram-se 
vários Centros de Estudos dos 
problemas da energia nuclear; 
intensiflcam-s.e as pesquisa·s 
geológicas para descoberta de 
minérios uraníferos e proje
tam-se várias usinas atómicas, 
já se tendo Iniciado a constru. 
ção da usina. de Poços de Cal· 
das. Como precioso subprodu· 
to dessa a.tividade cientifica, 
figuram os isótopos radica ti
vos, de largo emprêgo na me
dicina. 

Siderurgia 

A grande siderurgia já é uma. 
realidade no Brasil. Em 1955, 
nossa produção de aço em lin
gotes era de 1 milhão, 150 mil 
toneladas. Fixamos a meta, 
nesse setor, em 2 milhões e 300 
mil toneladas pa,ra 1960, capa
cidade que já atingimos, tor
nando passivei sua elevação 
para 3 milhões e 500 mil em 
1965. 

Levando adiante as realiza
ções a,nteriores, meu. Govêrno 
promoveu a expansão da Com
panhia Siderúrgica Nacional, 
aumentando-lhe a capacidade 
de produção que era de 650 mil 
toneladas de aço em lingotes, 
para um milhão e 100 mil to
neladas. Em 1961, deverá al· 
cançar um milhão e 250 mil. 
Cumpre acentuar que, cm 1959, 

foi superada a capacidade na
cionaJ. de produção traçada pa
ra. 1960. A dêste ano será, em 
conseqüência, 1,25 vêzes r..1alor 
do que a prevista. 

A produção de alumínio, que 
se situava nos nivels de 2.600 
toneladas anuais, já alcançou 
16.700; a. do cobre concentra
do passou para 3.800 toneladas; 
a do cobre metá!ico atingiu. 
1.800 toneladas e a de estanho, 
antes pràticamente inexistente, 
foi de 3 mil toneladas, em 1959. 

Além disso, o Ba,nco Nacio
nal do Desenvolvimento Econó
mico concedeu empréstimos 
num total de 4 bUhões de cru· 
zel.ros para o incremento da 
indústria. siderúrgica. l!: de no~ 
tar-se ainda o programa da 
Companhia. VaJ.e do Rio .Doce, 
a qual tem merecido todo o 
apoio governamental, transfor
mando-se em fonte apreciável 
de divisas. Espera-se que a 
Vale do Rio Doce traga para o 
nosso País 50 milhões de dóla.· 
res êste ano e 60 milhões em 
W61. O valor da sua exporta· 
ção é, no momento, de 40 mi
lhões anuais. 

Ferrovias 

Em matéria de tra.nsportes 
ferroviário, ·meu Govêrno in
verteu até o ano passado, 8 bi
lhões e 600 milhões· de cruzei· 
ros no programa de construção 
do Departamento Nacional de 
Estradas·de-Ferro e 29 bilhões 
e 500 milhões no programa. de 
reequipamento da Rêde Ferro· 
viária Nacional. Cêrca de 51 
bilhões de cruzeiros serão apli
cados, no período de 1956 a 
1960, no reaparelhamento de 
nossas ferrovias. Alguma.s ci
fras dão bem a idéia dos esfor· 
ços governamentais para resol· 
ver êsse importante problema. 
Já foram . adquiridos 7.608 no· 
vos carros de passageiros e va· 
gões de carga; 300 locomotivas 
c 283.400 toneladas de trilho$ 
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e equipamentos. Os primeiros 
resultados da execução dêsse 
programa já estão à vista. Nos
sas ferrovias vêm dando cabal 
escoamento à produção nacio· 
nal, não havendo mais merca
dorias retidas e perdida.s nos 
pontos de embarqrue, o que sig· 
nifica uma importante vitória 
nesse setor fundamental para 
a economia do País. 

As ligações rodoviárias me· 
recem cuidado multo especial. 
Em 1955, o Brasil não possuía 
mais de 2.400 qullômetros de 
estradas pavimentadas e todo 
o sistema rodoviário do Pais 
mal superava os 22 mil qui
lômetros, sendo mais de 17 
mil de revestimento primá
rio. Propôs-se o Govêrno 
construir mais 10 mil quilôme
tros de novas rodovias e mais 
3 mil de asfaltação .. Ultrapas
sadas que foram tais metas, 
c-aminhamos agora para os no· 
vos objetivos de 18 mil quilô
metros de construção e 5.800 d~ 
pavimentação asfáltica, que se· 
rão at.lngidos ainda êste ano. 
Quatro grandes rodovias, a.lém 
de inúmeras menores, serão 
completadas antes de findar-se 
o me<U. Govêrno : Belém· Bra
sília. · Pôrto Alegre, com 4.550 
quilômetros; Fortaleza . Bra
sília, com 1.826 quilômetros; 
São Paulo . Curitiba, com 401 
quilômetros e Rio · Belo Hori· 
zonte · Brasilia, eom 1.200 qui· 
Jômetros. Somente a Belém · 
Brasilia exigiu investimentos 
da ordem de 2 bilhões, 750 mi· 
Ihões de cruzeiros, sendo que 
os investimentos da rodovia 
Brasilla. . Pôrto Alegre a tingi· 
rão cifras bem mais altas, da· 
das as dificuldades topográfi· 
cas das regiões atravessadas. 

A Transbrasil1ana Belém · 
Brasilla . Pôrto Alegre consti· 
tuirá uma coluna dorsal que 
r:o~rerã do Norte ~o ~ui do Pais, 

da Amazônia aos pagos do Rio 
Grande, estabelecendo a liga.. 
ção fisiC'a do País pelo interior. 

O Brasil vai. escrever, com 
êsses poderosos elos de inter
câmbio econômico, social e es
piritual, novos capítulos de sua 
História, que não será apenas 
a de •uma. civilização C'osteira, 
mas a da posse e da valoriza
cão efetivas de imensas áreas, 
á.ntes somente vislumbr9Aas 
nas ações pioneira,s dos bravos 
homens que procuraram con
quistar o Oeste brasileiro. 

As obras de arte rodoviárias 
- pontes e viadutos - que es
tarão concluídas até ao fim do 
corrente ano soma,rão 38 qullô· 
metros e compreenderão traba
lhos do vulto da ponte interna· 
cional Brasil · Paraguai, e das 
pontes sôbre o Rio Paraná, em 
Pôrto 15 de Novembro, .eom 
2.262 metros, sôbre o Jequiti· 
nhonha, com 501 metros; e sõ. 
bre o Tocantins, com 500 me
tros. 

A ponte interna-cional Brasil
Paraguai é um monumento de 
beleza e técnica, erguido pela 
engenharia nacional à amizade 
entre os dois povos. Mede 550 
metros de comprimento, sendo 
o seu a,rco de eoncreto arma
do, de 300 metros de extensão. 
o ma.ior do mundo. 

Indústria automobilística 

A indústria automobllistica, 
pràticamente inexistente no 
inicio do meu; Govêrno, tatu· 
rou cêrca de 93 bilhões de cru· 
zeiros, em veieulos e auto-peças, 
em 1959, soma já .bem superiot 
aos 70 bilhões de cruzeiros da 
produção de café. A contribui· 
ção pa.ra os cofres públicos, em 
Impostos. foi da ordem de 10 
bilhões e 700 milhões de cru
zeiros. 

Operou-se, nesse setor, verda· 
deira revolução, pois entrou o 
Brasil a figurar entre os paises 
produtores, numa posição que . ' . 
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surpreendeu o mundo técnico. · 
Da estaca zero, em 1956, pas
samos, em 1957, a llllila produ
ção de 3Q.700 veículos. Já no 
~mo passado, logramos produzir 
96.243 veiculas, o que justifica a 
previsão de que em 1960 a pro· 
dução alcançará 135 mll uni· 
dades. 

A indústria automobllistica 
provocou o desenvolvimento 
das indústrias subsidiárias, que 
hoje dão trabalho a. cêrca de 
120.000 homens em suas vá
rias especializações, criando 
nova técnica antes pouco co
nhecida no Pais. 

No período de 1957 a 19&9, a 
indústria a.utomobllistica pro
duziu 188.072 veiculas, no va· 
lor aproximado de 700 milhões 
de dólares. A liberação de di
visas girou em tôrno de 414 mi· 
lhões de dólares. »: um nõvo 
ciclo económico que se iniciou 
para o Brasil, desta feita no 
domínio dos transportes; vital 
para o seu progresso e sobera
nia. 

flrmazéns e Silos - F ertili2an· 
tes e Indústria de. Tratares 
Quanto a armazéns e sUos, 

elevou o meu Govêrno a capa· 
c-idade de estocagem, da ordem 
de 84.850 tonel!Mias em 1955, 
para 452-650 em 1959, com o 
que ultrapassamos a meta fixa· 
da. Em 1960, com as obras em 
execução, chegaremos a 600.000 
toneladas. No setor dos ferti· 
liz111n tes, a meta de 300-000 tone
ladas adicionais foi atingida 
no que se refere à capacidade 
instalada das fábricas. Tudo 
indica que entra.remos no re
gime da plena produção em 
1960, quando teremos então 
400.000 toneladas. Relativamen
te a tratares para a lavoura, 
com as medidas adotadas pelo 
meu Govêrno, já no biênlo 
1956-1957, quando Importamos 
10-000 unidades, a meta de 
eo.ooo foi alcançada. Em de· 
zembro de 1959, já havln 74-000 . . . " .. 

tratores em atlvldade. Por ou
tro lado, a.través do Decreto n.o 
47.473, de 22 de dezembro de 
1959, demos ll1lil passo decisivo 
no sentido da lnlplantação da 
indústria nacional de tratares. 
Esperamos produzir, neste ano, 
2-500 unidades e, em 1981, 7-0QO, 
com um índice de ucionaliza.. 
ção da ordem de 85 por cento. 

Cimento 

OUtra meta do meu Govêmo, 
virtualmente atingida diz res
peito ao cimento. Programa
mos passar de uma. produção 
de 2 milhões e 799 mil tonela
daS em 1955, para. 5 mllhões em 
1980. A capacidade atual da.s 
fábricas nacionais já é de 4 
mllhões e 809 mil tonela.das. 
Igual êxito tiveram os esforços 
para elevar a capacidade de 
produção da. celulose, da ordem 
de 90 mil toneladas, pa.ra 260 
mu. Em 1959, já reglatrávamos 
a capacidade de 253 mU tone
ladas. 

Fabricação de papel e de mate
rial elétrico 

Quanto à fabrleação de pa
pel, que era de 40 mil tonela
das em 1955, t1xamos a meta 
em 130 mil e já atingimos a 
capacidade de 78 mil tonela
das. Na parte referente a ma
terial elétrlco e mecânica pe
sada, a prndução brasileira era 
deficitária. Não fabricávamos 
turbina.s e geradores pesados. 
Hoje, produzimos geradores de 
4.200 KVA., com posslbUidade 
de serem fabrlca.das, em breve, 
unidades até de 100 mil XVA, 
assim como turbinas hidrá'llll· 
cas de 80 mil XV A. 

Relativamente a geradores 
de fôrça, já poderemos fabri
car unidades até de 100 m!I 
KVA. No que diz respeito a mo
tores, a expa.nsão foi também 
notável: Em 1956, a capacida
de era de 760 mil HP. 
• •' •' • '. ····' :•):,0' 
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Dois anos depois,. essa capa· 
. cidade havia atingido 1 milhão 
e 700 mil HP. 

Marinha Mercante 

A· criação do Fundo de Mari· 
nha Mercante e a. instalação 
do Orupo Executivo da Indús· 
tria de Construção Naval pos· 
sibllitaram o desenvolvimento 
industrial do País nesta impor· 
tante área, com a implanta.ção 
de 9 estaleiros. Os dois primei· 
ros navios construidos dentro 
dêsse programa serão lançados 
ao mar no corrente ano. 

Amparo às attvfdades agro. 
pecuárias 

· o meu Govêrno cuidou, co~1 
igual 1nterêsse, do amparo as 
atividades agropecuárias. Os 
financiamentos aos agriculto· 
res e criadores eleva,ram-s·e de 
16 bilhões e 600 milhões de C,!U· 
zeirõs, em 1955, para 41 bilhoes 
e· ·soo milhões em 1959, ~orres
pondendo o aumento a 250 por 
cento. Foram, também; subs· 
tanciais os recursos destinados 
à produção agrícola e e~trati· 
va vegetal · pa,ra o custeio de 
entre-safra, assim como os VO· 
tados ao custeio de entre-safra 
ele .produtos alimentares de ex· 
portação. 

Sêcaa ào Nordeste: CODENO
SUDENO 

Não quero, também, deixar 
de referir-me a, um projeto es
pecifico e de longo alcance, 
cuja realização já .se enC'o~tra 
cm .curso. Nunca se descuidou 
0 meu Govêrno do problema 
dramático das sêcas do Nordes
te c, além de uma contribui~.ão 
assistencial que c'he g o u a 
custar. mais de vinte milhões 
de cruzeiros diários em 1958, a 
administracão federal realizou 
uma importante obra de açuda· 
gem no Poligono das Sêca.s. Ha· 
via, em 1955, três bilhões de 

metros cúbicos de açudes; nes
te comêço de ano, dev·emos ul· 
trapassar a meta de 8 bilhões 
de metros cúbicos, sem falar 
nos 113 quilômetros de canais 
de irrigação que foram cons
truidos. Ao toma,r posse, en
contrei no Brasil 7 bilhões de 
metros cúbicos de água nos açu
des e barragens; ao passar o 
cargo, terei elevado essa cifra 
para 80 bilhões. 

Mas êsse esfôrço, embora, 
considerável, não era suficien
te. Cumpria libertar o Nordes. 
te das providências de caráter 
meramente assistencial, elabo
rar um plano orgânico e atua
lizado de recuperação econômi
ca da região e coordenar a ati
vidade dos numerosos órgãos 
da. administração públic-a que 
operam na zona das sêcas, mui
ta,s vêzes com desvêlo e eficiên
cia, mas de modo dispersivo. 
Para tal fim, foi criada a co. 
DENO e agora, com a aprova
ção legislativa de um projeto 
governa,mental, instalou-se a 
Superintendência de Desenvol
vimento, encarregada .de exe
cutar a Operação Nordeste, se
gundo o planejamento cuidado
so de soluções de conjunto par~ 
os problemas daquela região. 
Estão, a.sslm, lançadas as ba
ses para que se venham corri
gir, em prazo razoável, o des
nível econômico-social entre o 
Nordeste e o Centro-Sul do País. 
Essa situação, injusta e peri
gosa, tendia a agra va,r-se. tan
to mais que a participação do 
Nordeste no produto bruto da 
economia brasileira, que era en1 
1939, antes da, última guerra, d~ 
cêrca .dê 30 por cento, hoje se 
sltua na órdem de 11 por cento. 

A SUDENO pretende ser um 
órgão de natureza renovadora 
com o duplo objeUvo de dar 
ao Govêrno um instrumento 
que o capacite a formular uma 
política de desenvolvimento 
pa~a o Nordeste e, ao mesmo 
tempo o habili(:e a modificar 

-, 
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a. estrutura administrativa. em 
função dos novos objetivos. 

Definidos êsses objetivos, dei
xará de haver multiplicidade 
de politicas no Nordeste : uma. 
do DNOCS - o Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Sêcas - e outra da Comissão 
do Vale do São Francisco; uma 
do DNER e outra do DNEF; 
finalmente, tantas politicas 
quanto são os órgãos do Go
vêrno Federal que operam na 
região, todos crescendo vegeta
tlvamente, repetindo coisas que 
fizeram no passado, bem ou 
mal, na medida que pudera.m, e 
quase todos com enormes difi
C'Uldades, principalmente por
que não podem ver o problema 
no seu todo". 

Não quero aqui esquecer a co· 
laboração . - não apenas espi
ritual e inspirada. por Deus, 
mas também concreta, traduzi
da por atos, incitamentos e ex
periências práticas- do bravo 
e dedicado episcopado do Nor
deste. Nunca me deixa.ram, ês· 

· ses vigilantes pastores, de lem
brar o problema nordestino e a 
necessidade da salvação de 
tantas preciosas vidas de bra
slleiros, tão dignos quão casti
gados por uma sorte madrasta. 

A Reunião dos Bispos, tendo 
à. frente, como Secretário, a ln
eansãvel e apostolar figura de 
D. Helder Câmara, tem sido um 
dos mais vigorosos instrumen
tos para o comba.te ao subde
senvolvimento do Nordeste. 

O problema sucessório 

Eis ai o que fizemos no pla
no material. Mas nunca nos 
descuidamos de trabalhar pelo 
estabelecimento de :um clima 
de harmonia e liberdade que 
favorecesse a obra de recupe
ração democrática das institui
ções brasileiras. Ao avizinhar· 
se a campanha eleitoral, posso 
a.flrmar que o problema suces· 
sórlo est(l colocado em têrmos 

dignos de um País llvre, em 
plena maturidade politica. Pa· 
ra avallarmos o enorme caml· 
nho percorrido, bastará fazer 
uma. pausa. e voltar os olhos 
para a situação do BrasU até 
ao dia em que tomei posse.· Os 
que exigem o absoluto dos es
forços alheios e reclamam re
sultados perfeitos pod e rã o 
apontar nuga.s ou deficiências 
- mas o fato é que estamos 
numa terra de liberdade, cada 
vez menos ameaçada por qual· 
quer solução de violência.. A 
fúria depredatória e antidemo
crática - que se revelou até 
mesmo em alguns dos que pa
reciam ter dedicado suas vi
das à defesa dos Ideais da de
mocracia tol"llou-se, nos dias 
atuals, posição inconseqüente e 
insólita. O bom-senso popular 
corrige os impulsos dos rema
nescentes de uma era já ultra· 
passada de pronunciamentos, 
e os corrige de maneira mais 
exemplar, ministrando-lhes a 
punição da Indiferença. 

Sabe a opinião pública que o 
sistema democrático não fun
ciona com tôda a perfeição de
sejável, mas sabe também que 
melhor regime até aqui não se 
ldeo~ e que o aperfeiçoamento 
das ·Instituições livres é uma 
conseqüência de continuidade 
inlnterruJ?ta da vida democrá· 
tica. Não há. evolução demo
crática sem duração do exerci· 
elo dos direi tos e dos deveres 
politlcos segundo os principlos 
constitucionais. O esclareci· 
mento popular sôbre a escolha. 
dos dirigentes da Nação e dos 
representantes do povo é oriun
do de um crescente amadure
cimento, que só se verifica pela 
prática do voto. Foram dolo
rosas as circunstâncias . da bar 
talha eleitoral oue me fêz Pre· 
sldente da República. Não de· 
seja, para nenhum dos candi· 
datos de hoje, as vicissitudes 
por que passei. Não a.s quero 
relembrar, senão ·para termos 
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noção exata. do avança alcan. 
çado na meta de consol1dação 
democrática de nosso Pa.is. Já 
não há golpes, nem pronuncia. 
mentos destoantes, que po. 
nham em risco o regime; e 
quando ocorre um levante, fru. 
to de presunçosa irreflexão, ca. 
rece êle de qualquer enverga. 
dura e, encontrando ambiente 
tão pouao acolhedor, contribui 
para. afastar esperanças mal 
colocada!! e fortiflcar idéias 
mais construtivas. 

Sei que êste ano é o da com. 
pletação da meta politica e, por 
isso mesmo, o momento e o 
mais delkado de todos. Va.mos 
proceder a eleições, e só desejo 
'l'epetír aqui o que tenho insis
tentemente afirmado: as elei
ções, presidenciais ou outras, 
são ates normais da. democra. 
cla; assim devem ser tratadas 
e nada justifica que o regime 
estremeÇa tôdas as vêz.es que 
se avizinha um pleito, como se 
o· a. to da escolha de elementos 
do Govêrno ou do corpo le~ls· 
Iativo não fizesse parte do jogo 
das llvres Instituições, cuja 
conquista representou grata vi· 
tória do nosso povo. Tenho a 
convicção de que, desta vez, 
não se registrará a menor per
turbação da ordem - em qual· 
quer s-entido e que os escolhidos 
pelo eleitora-do brasileiro se em· 
possarão sem que se discuta o 
pronunciamento das urnas e 
da justiça. Porei todo o meu 
empenho nisso e quero ter sido 
eu o último candidato à Pre· 

· sidêncla da República obrigado 
a vencer resistências a.ntide· 
mocráticas e a enfrentar amea
ças de um inconformismo poli· 
tico bem mais atentatório aos 
nossos foros d~ País civilizado 
do Que à minha pessoa.. Agra· 
declüo ficarei a Deus por ter 
podido governar sem o emprê· 
go de medidas de exceção e 
por ter sabido conservar-me se
reno e isento. Espero manter· 
me assim sempre, res~uardan· 

do a minha autoridade sem per· 
mitlr excesso$. Não (:l'elo esta.r 
a meu alcance maneira melhor 
de defender a democracia do 
que a de oferec·er eu próprio 
um exemplo de respeito às leis 
e ao regime, fazendo; porém, 
assegura.r a ordem sempre que 
quiserem at-entlbr .contra a paz 
e a tranqüilidade da familia 
brasileira. 

Politica externa : Operação 
Pan·Americana 

Ao exa.minarmos os atos de 
meu Govêrno, em s·eus aspectos 
mais importantes, não seria 
possível omitir referência es. 
pecial à dl.namização das ati· 
vidades da nossa. politica exter
na. O .movimento que se deno. 
minou Operação Pan·Anlerica
na ganhou vulto e, nestes últi
mos tempos, vem abrindo pers
pectivas extremamente favorá
veis. Há dois anos, em conso. 
nância . com os países irmãos 
do continente, lndlcáva.mos que 
se tornava urgente transfor
mar num plano de ação con
creta a geral aspiração de le· 
vantarmos o nivel de vida dos 
povos dêste Hemisfério. Desde 
então, temos lutado por essa. 
Operação Pan.Amerlcana, en
contrando as resist-ências natu. 
rais que se costwnam opor a 
qualquer violência à rotina, 
ma.s enfrentando-as com a pa. 
ciência e, mesmo, a obstina. 
ção que nos ditava a consclê~
cin de estarmos no bom canu
nho. A Ooeração Pan-Ameri· 
cana -· quê visa a integra.r os 
paises . do continente num es
fôrço decisivo paro. solver os 
problemas essenciais do nossa 
tempo - é, no momento em 
que vos falo, uma iniciativa 
triunfante, que mereceu o 
apoio da.s 21 Repúblicas e que 
vai prosseguir no terreno dag 
medidas práticas de combate 
ao subdesenvolvimento. Devo 
proclam~r aqui que a Opera· 
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ção Pan-Americana multo fica.· 
rá a ·dever ao Presidente da Re· 
pública do México. Dêle acabG 
de receber sugestões vallosissi-

. mas no sentido da adoção de 
providências concretas pa.ra a 
realização de nosso objetivo co· 
mum. O Presidente Lopez Ma· 
teos trocará idéias Sôbre o as· 
sunto com outros Chefes de Es
tado. No que toca ao Brasil, 
tenho a satisfação de anunciar 
que as ldélas do Presidente me· 
xicano, por sua disposição cons
trutiva e perfeita objetividade, 
receberam de minha parte to· 
tal adesão. Espero que o mes· 

. mo a,conteça com os <iemais pai· 
ses, cuja opinião acatamos co
mo decisiva para o bom êxito 

· dêsse grande moVImento, gene
rosamente concebido e que ne
cessita de ter, firmemente de
lineados, não só os seus objetl· 
vos gerais, como também a or
dem de prioridade no tratamen
to dos diversos assuntos. 

De conformidade com a nos· 
. sa posição tradicional e ·com o 
espirita do nôvo panamerica
nismo, temos intensificado, por 
todos os modos. as nossas re
lações com os paises dêste He
misfério. As visita.s que nos 
fazem ChanC'eleres e Chefes de 
Estado, como a do Presidente 
do México e, dentro em breve, 
a do Presidente da Colômbia, 
concorrem proveitosamente pa· 
ra entendimentos diretos e 
acertos de posições cm benefi· 
elo mútuo e da causa contl· 
nental. Não pouparemos es
forços no sentido de contribuir 
para que se forme na América. 
Latina um clima de confiança 
e harmonia, propicio a :uma 
efetiva coopera.ção, cula impor
tância e extrema urgência nin· 
guém mais contesta. Por ou
tro lado, entre os Estados Uni· 
dos e o Brasil, as nossas rela· 
ções de amizade retomara,m em 
cará ter de cordialidade corres
pondente ao desejo comum de 
ça!!a vez mais intima colabo· 

ração. Esperamos que êsse de
sejo se converta em reaJidade 
e que as nossas futuras relações 
venham a ultrapassar de mui· 
to os quadros presentes. Todo 
o Pais aguarda com alegria .a 
viagem do Presidente Eisenh()o 
wer, que certamente virá dar 
nôvo impulso à solldarleda.de 
interamerieana e à anúza.de 
entre o Brasil e os Estados Ulli· 
dos. Confio, outrossim, em que 
nos seja possivel lançar novas 
bases para o Incremento de 
nossas rela.ções comerciais, me
diante a remoção de certas obs
táculos ainda existentes entre 
o exportador brasileiro e o con. 
sumldor norte-americano. No 
que toca aó problema cafeeiro, 
os Estados Unidos adotM"am 
-uma politica liberal desde os 
tempos do Presidente Jackson. 
Mas há, de C'erto, multo ainda 
por fazer em ou'~ros setores. 
De qualquer modo, tenho a Im
pressão de que nossos· objetivos 
estão sendo compreendidos e 
'llinguém ignora que deseje.. 

· mos apenas encarar o aspecto 
construtivo das coisas. 

No quadro geral da nossa po
litica externa, temos procura
do a,mpllar as nossas relações 
comerciais com quase todos os 
países do mundo, num esfõrço 
para encont-rar novas formas 
de cooperação econõmlca e no· 
vos mercados para os nossos 
produtos. E~tamos estudando 
as posslbllldades de maiores 
contatos com os paises da Eu
ropa Ocidental, cujas econo
mias se mostram cada vez mais 
vigorosas e dinâmicas. Con
clulimos satisfatõriMnente ar
ranjos de comércio com a 
União Soviética, e estamos dis
postos a negociar nesse campo 

.. com outros Importantes com· 
· · pradores potenciais de produ

tos brasileiros. Em tudo a.glr€
mos de acõrdo com a nossa. CO· 
nhecida posição no mundo e no 
ínterêsse supremo de paz e de 
prosperidade dos povos. 
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Reéuperaçtlo Monetária 

Encerrando esta exposição, 
quero reafirmar quanto disse 
no discurso pronunciado no úl· 
timo dia. do ano passado. Sem 
prejul.zo do desenvolv1mento, 
sem paralisar a Nação, tendo 
sempre em· vista que nos cum· 
pre enfrentar um aumento po
pulacional .imenso - vamos 
nos empregar na obra. de re· 
cuperação monetária, no com· 
bate ao supéÍ'fluo, na. luta con· 
tra. a desordem, em todos os 
sentidos e plano~. Não recua· 
rei diante de esfOrço algum pa· 
ra completar a tarefa de inte
gração nactonal e · facUltar o 
tra.balho dos brasileiros, permi· 
tlndo assim que êste Pais pos· 
sa acolher os novos contingen· 
tes humanos que virão aumen
tar e enriquecer a sua demogra· 
fia. Tenho a convicção inalte
rável de que, neste grande Pais, 
o caminho da salvação, da 
tranqilllldade, da seguran99o, da. 
independência desta e das fU· 
.turas gerações só pode. ser o do 
continuo enriquecimento nacto
Dal· Ninguém me demoverá da 
certeza de que devemos empre
gar constantemente novos ca· 

bedais de energia. humana e de 
competência na construção de 
nosso Pais. Não vejo um :Sra
sU atrofiado, anêmico, ameaça· 
do por uma fôlha. sêca que cala, 
ou por uma corrente de ar. Se 
é crime ambicionar a grandeza 
de seu Pais, não escondo êste 
meu crime. Já enfrentei horas 
mais adversas que ar presente. 
De modo crescente, meu Govêr· 
no vai sendo amparado pela 
compreensão do Pais. Sinto que 
muitos já estão vendo o nôvo 
BrasU, que surge e se afirma. 
Já falei, porém, demais, e ain· 
da nos espera todo um ano de 
luta e de trabalho. Num Pais 
em construção como êste, não 
há outra alternativa senão re
tomarmos todos os momentos, 
e até quando Deus o permitir, 
às tarefas incessantes que sur· 
gem tôdas a.s horas. Fôrça. é 
que amemos o nosso destino, 
que tenhamos paciência com 
as enganadoras vozes da des· 
crença e que não . ambicione
mos outra recompensa senão 
a da consctência de não nos 
termos poupado no empenho de 
propiciarmos o encontro do 
Brasll com a sua vocação para 
a grandeza. 

r 
. 
. 

! .''; 

I 

I 
' 



J 

I 
I 

i 

I 
I 

j 
j 

I 
I 
i 
I 

I 
I 

18.11 Sessão da 2.• Sessão Legislativa da 4.• Legislatura, 
em 10 de fevereiro de 1960 

EXTRAOJWINA'BIA 

PRESIDli:NCIA DOS SRS. JOAO GOULAR'l', CUNHA lll'JilLLO, 
FREITAS CAVALCANTI E NOVAES FILHO 

Ãs 14 horas e 30 mlnutos, acham· 
se, presentes os Senhores Senado· 
res : 

Mourão Vieira. 
CUnha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire . 
Eugênio de Barros . 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attllio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 

Lino de Mattos. 
Padre •Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 
João VillasbOas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - (46). 

O SR. PRESIDENTE - A Iis· 
ta de presença acusa o compareci· 
mento de 46 Senhores Senadores. 
Havendo número legal, está aber· 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhol' S1egundo Secretd. 

rio procede à leitura da Ata 
da sessã.o anterior, que, posta 
em discussão, é sem debate 
aprO'Vada. 

O Senh,rrr Pritm.eiro Secretária 
dá conta do segwmte 

EXPEDIENTE 

PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Eleitrrraz do 
Estada do Paraná 

Diploma 

··conferido, nos têrmos do Código 
Eleitoral, ao Senh.or Nelson Macu· 
lan, eleito em 3 de outubro de 1958, 
Suplente de Senador. 

Extrato da Ata da Sessão Ordl· 
nâria de Proclamação do.s eleitos 
em 3 de outubro de 1958. 
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Aos treze d'as ão mês de no· 
vembro do ano de mil novecentcs 
e c:nq!ienta e oito, na sala das 
sessões do Egrégio Tribunal Reglo· 
nal Eleitoral do E·stado da Paraná, 
às dezesseis horas, .sob a presidên· 
cia. :,~~ ... ExceleptissimQ. Senh.or De· 
sembàrgàdor . Antônio . Francisco 
Ferreira da Costa, sendo secreta· 
riada pelo Sr .. Nicassio de . Souza 
Barbosa, Diretor Geral Sub.stituto, 
com a presença dos Excelentissi· 
mos Senhores Juízes Desembarga· 
dores Segismundo Gradowskl e 
La:ur:o Lopes, Doutores Alberto de 
Carvalho Seixas. Mário Lopes do.s 
Santos e James Pinto de Azevedo 
Portugal, estando também presen· 
te o Excelentissimo Senhor Doutor 
Octacílio Vieira Arcoverde, Procu
rador Regional Eleltoral, o .Exce· 
lentiss!mo Senhor Desembargador 
Presidente, depois de declarar 
aberta a sessão e na conformidade 
das conclusões do Relatório apre· 
sentado pela Comissão Apuradora 
e da Resolucão · do Tribunal, pro
clamou eleito, corno Suplenfe de 
S·enador pelo Estado do Paraná, 
o Senhor Nelson Maculan, com 
154.690 (cento e cinqUenta e qua· 
tro mil, seiscentos e noventa) vo· 
tos como Suplente de Senador 
eleÍto Senhor Abilon ·de Souza ·Na· 
ves registrado pelo Partido Tra· 
balh'sta Brasileiro. 

•Curitiba, em 27 de novembro de 
1958. - Antllnio Franco Ferreira 
da Oosta. Presidente do Tribunal 
Reg; onal Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE -.Acha.se 
na Casa o Senhor Nelson Maculan, 
suplente convocado para o preen· 
chimento da vaga aberta na repre· 
sentação do Estado do Paraná com 
o falecimento do eaudoso Senador 
Souza Naves. 

·Para .Introduzir Sua Excelência 
no Plenário, a fim de prestar o 
compromisso regimental, designo 
os Senhores Senadores Jefferson 
de Aguiar, Saulo Ramos e Fernan· 
des Távora. 

Acompanhado da comiaOJão, 
tem ingresso n•o 1·ecinto, presta 
o CCimpromiss.o reg~mental e to 
m.a. assen~o na Bancada, o Bc
nhot Ne7aon Maculan. (Pal
mas). 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua · a hora. do Expediente. (Pau· 
,ça). 

o Senoor João Gou.Zlart dei
:ca a cadeira da PreaitUncia, 
llllsumitld.o-a. o ·sr. Outlha .Mello. 

O.SR. PRESIDENTE.- Tem a 
palavra o. nobre Senador Jefferaon 
de Aguiar, como Lider da Maioria. 

O SR. JEFFERSON :OE AGUIAR 
- (Como Lider da Maioria) -
(*)- Senhor Presidente, há dias, 
o eminente Senador Maurão .Vieira 
reclamou que o Instituto Brasileiro 
d'O Café não respondera a um pe· 
dido de informações que Sua Ex· 
celêncla dirigira àquele órgão, por 
intermédio do Sr. Ministro da Fa· 
zenda. 

Comprometi-me com Sua Exce
lência a envidar esforços no sen· 
tido de obter aquelas informações. 
Na sessão de ontem, dei ao emi· 
nente representante amazonense 
explicações pessoais a respeito do 
equivoco ocorrido, .com .:referência 
ao requerimento fol'Illulado. 

Sôbre o assunto, entendi·me com 
o Senhor Secretário ·da Presidên· 
cia desta .Casa, e S. Sa .. enviou· 
me a seguinte carta que, por via 
dêste discurso, solicito integre o.s 
Anais do Senado, para · expliea~:ão 
cabal do que ocorreu · e completa 
esclarecimento do meu eminente e 
prezado amigo Senador Mourão 
VIeira: · · 

«Rio, 27 de janeiro de 1960, 
Ex mo. Sr. Senador Jeffer· 

son de Agu;ar. 
Em resposta à carta de Vos· 

sa Excelência de 23 do cor· 

( "') - N(fo foi reoblo pelo orador. 
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rente, cumpro o dever de er>cla· 
recer o seguinte : o Senhor Se· 
naclor Mourã·o Vic:1·a, na sessão 
de lO de junho do ano pas
sado, ocupou a tribuna do Se· 
nado para tratar do problema 
da falta de fornecimento de 
café ao Estado do Amazonas. 

No C'Úrso da sua oração, Sua 
Excelência anunciou que reme· 
teria à Mesa requerimento de 
informações a serem prestadas 
pelo Instituto Brasileiro do 
Café, tendo procedido à leitura 
dos respectivos têrmos, que .se 
acham publicados no «Diário 
do Congresso Nacional (Seção 
II) do dia seguinte, à página 
1.095, 1.a coluna. 

Não chegou à Mesa, entre· 
tanto, o requcr:mcnto cm aprê· . 
ço, motivo pelo qual foi. enca 
minhado ao referido Instituto. 

Respeitosamente, (assinado) 
Isaac Br.own, Secretário Geral 
da Presidência» . 

Senhor Presidente, formulo apê· 
lo ao nobre colegn, Senador Mou· 
rão Vieira, no sentido de reiterar 
seu ped'do de informações, e me 
comprometo a tomar as providên· 
cias, para que, em breve prazo o 
Instituto Brasileiro do Café, por in· 
termód:·o do Sr. Ministro da Fa· 
zenda, preste os esclarecimento,; 
encarec'dos po1· Sua Excelência. 

Esta, a explicação que dese;íava 
dar ao nobre colega. de,sincumbin· 
do-me da mis·são aue me cab; a, 
Prometo interessar.me perante o r. 
B. C. que, por equivoco lamentável, 
não pôde prestar a informação sô· 
bre o ato a que alude em suas 
informações o digno Secretário da 
Presidência. 

está devidamente formulado; se, 
entretanto, o Regimento exige, re· 
noVa·lo.ei. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-Vossa Excelência deverá solicitar 
providências à Mesa para que o re
querimento seja desarquivado e, 
Imediatamente, deferido pela. Me
sa, nos têrmos regimentais. 

O Br. Mou.rã.o Vieira - Se
nhor Presidente, neste sentido 
dirijo apêlo à Mesa, para que man
de desarqu'.var meu requerimento. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Ratifico a sollc:tação de Vos· 
sa Excelência a fim de que a Me
sa encaminhe ao Instituto Brasllei· 
ro do Café o requerimento do no. 
bre colega, por l.ntermêdio do Se· 
nhor Ministro da Fazenda. 

o Sr. Mourão Vieira- Agradeço 
a Vossa Excelência o esclareci
mento que me prestou. E renovo 
meu apêlo à Mesa, para que faça 
chegar à direção do I.B.C., por 
intermédio do Ministro da Fazen· 
da, o meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE- Peço li· 
cença ao nobre Senador Jefferson 
de A.guiar para prestar alguns es· 
clarecimentos a·o nobre Senador 
Mourão Vieira. 

O nobre representante amazonen· 
se não chegou a enviar à Mesa o 
requerimento de informações, ape. 
nas, como ccmplement·o do seu dis· 
curso, o leu. 

O SR. MOURãO VIEIRA -
(Pela. ordem) - Senhor Presiden· 
te, formulei. na oportunidade, re· 
querimento de Informações, com 
todos os requisitos exigidos pelo 
Reg'mento e entreguel·o ao funclo· 
nário encarrogad·o de o levar à Me· 
.sa; o que parece· me não foi feito. 

Como Senador não me senti ta· 

O Sr. M-ourão V·iei1'a - De· 
sejaria esclarecimento de V. Ex a. 
sôbre se devo formular nôvo re. 
querimento de informações embo· 
ra, na realidade, na ocasião, já o 
tive.sse feito. Entreguei·o a um fun· 
cionário da Taqutgrafia para ser 
encaminhado. Meu requerimento 

.. xativamente obrigado a encami
nhá-lo pessoalmente. O fato é que 
perdi seis meses para obter as ln. 
formações. 



-264-

O SR. PRESIDENTE - Vossa 
Excelência poderá formular nõvo 
requerimento e enviá-lo à Mesa. 

Continua com a palavra o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Obrigado a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente. 

Senhor Presidente, antes de Vos· 
sa Excelência prestar esclarecimen· 
tos ao eminente Senador Mourão 
Vieira dizia eu que, em uma das 
últimas sessões, meu prezado ami· 
go e ilustre Senador Mem de Sá 
fêz .afirmativas ou insinuações a 
respeito ·das despesas vultosas da 
Caravana de Integração Nacional, 
que teria prop'ciado ao Govêrno 
mais uma oportunidade para des: 
pesas supérfluas, que poderiam ter 
sido api:cadas, segundo Sua Exce· 
lência, ·no pagamento de subven· 
ções extraordinárias e ordinár! as 
a várias instituições de caridade e 
assistência soc'al, que não rece·· 
bem. segundo ainda S. Exa., as 
verbas orçamentárias a que o Go· 
vêrno estaria obrigado. 

Afirmei, então, que solicitaria in· 
formações sõbre tôda.s as críticas 
formuladas. Hoje, posso trazer ao 
conhecimento do Senado e da Na· 
ção, informações que me foram en· 
caminhadas pela Presidência da 
República, por onde se verifica que 
a Caravana de Integração Nacio· 
na! - Colunas Norte, Sul, Leste e 
Oeste - não despendeu um só cen· 
ta vo dos cofres público.s. por isso 
que, quando foi endereçado o con· 
vlte às várias emprêsas da indús· 
tria automob.1listic:r, foi assinala· 
do, com rigor, o seguinte: 

~o presente conv'te refere-se 
apenas ao transporte e não im· 
plica em qualquer respon,sabi· 
!Idade da Presidência nas des· 
pesas de alimentação e pousa
da ao longo do itinerário ou 
no destino» . 

Esclarecida a dúvida do t1minen
te Senador. tenho por bem cumpri· 

da a missão que me foi delegada 
pelo Senhor Presidente da Repú· 
blica. 

O Sr. Mem de Sá - V. Exa. 
diz que nada custou aos cofres pú· 
blicos ? Então abrange todos ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Exatamente. 

O Sr. Mem de Sá - Quer dizer 
que essas Caravanas foram custea· 
das pel·os caravaneiros ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Exatamente. 

O S·r. Mem de Sá -Inclusive 
as despesa.s com o avião vindo do 
norte, que sobrevoava a caravana 
lançando alimentos ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- V. Exa. falou nas Caravanas 
de Integração Nacional, nos auto· 
móveis. Quanto ao avião, não te· 
nho conhecimento. Touxe informa· 
ções com referência às •Caravanas 
de Integração Nacional que parti· 
ram de Belém, Pôrto Alegre, Cuia· 
bá, e Distrito Federal, custeadas 
pelos participantes das colunas r1~S· 
pectivas. Cumpre salientar que 
nas várias localidades por que pa.s· 
saram, os moradores fizeram que!;
tão de fornecer-lhes o indispensá· 
vel à permanência na região, ho· 
menageando·os com banquetes e 
outras festas, porque deram ense
jo a manifestações patrióticas de 
índole regional. que trouxeram pa· 
ra todos a satisfação de uma so· · 
lidarledade inte.gral da Nação bra· 
lelra. 

O Sr. Mem de Sá - Permite 
Vossa Excelência outro aparte ? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Com todo o prazer. 

O S1'· Mem de Sá - L! que, 
depois de as Caravanas terem che .. 
gado ao Rio de Janeiro, a convite 
do Sr. Presidente da Repúbiica 
uma delas havia resolvido ir a Pôr· 
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to Alegre. Desejava saber ·se tam. 
bém essa Viagem a Põrto Alegre 
foi custeada pelos caravaneiros. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Senhor Senador Mem de Sá, 
vou· ler para Vossa Excelência. 

O Sr. Mem de Sá - Estou per· 
guntando e, ainda mais, gostaria 
que V. Exa. lesse nos jornais de 
hoje, como fiz, que cinco cchauf· 
!eurs» que aqui se achavam, ha
viam decidido não seguir viagem 
para 0 Sul, porque a Superinten· 
dência da Valorização Econômica 
da Amazônia estava recusando dar
lhes cinco mil cruzeiros que lb.es 
eram devidos, enquanto havia pa· 
go aos demais. Foi o que li nos 
jornais de hoje e a mim me pa· 
rece corresponder muito mais à 
realidade. Não acredito que tão 
numerosos caravaneiros se tenham 
lançado por ai pagando integral· 
mente as despesas da viagem in· 
clusive o Sub-Chefe da .Casa Mili· 
tar da Presidência da República, 
comandante·.geral da operação . 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Pode não acreditar V. ElCa . 
mas é realidade contundente e a 
informação oficial aqui está expos· 
ta : o Govêrno não teve nenhuma 
parcela de despesas com a Cara· 
vana de Integração Nacional. . 

O Sr. Mem de Sá - Os cofres 
públicos tiveram. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Essa a informação que dou ao 
Plenário em nome do Sr. Presi
dente da República. O nobre Se· 
nador Mem de Sá. não quer acre
ditar em nenhuma informação que 
se lhe dê, mas a informação ofi· 
cial que presto em nO'me do Sr. 
Presidente da República, peremp
híria e categôricamente perante o 
Plená.do é a seguinte: a Carava· 
na de Integração Nacional não 
custou um .só centavo aos cofres 
públicos. 

Por conseguinte, não há razão 
para as articulações aqui feitas 
contra aquela ocorrência que tan
to mereceu do povo brasileiro. 

O Sr. Mem de Sá - Continuo 
não acreditando em lobisomem. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- O nobre colega talvez acredite 
em Saci! ... 

O Sr. Mem de Sá - Pode ser ... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Sr. Presidente, esclarecida essa 
circunstância, tenho por finda e 
concluida a miSsão que me foi de
legada pelo Sr. Presidente da Repú· 
blica, satisfatõriamente esclarecida 
a Nação brasileira com relação à 
despesa e à dúvida aqui articuladas 
pelo eminente Senador Mem de 
Sá. <Muito bem ! Muito bem !l 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. Tem 
a palavra o nobre Senador Silves
tre Péricles, primeiro orador ins· 
cri to. 

O SR. SILVESTRE P:l!:RICLES 
- (Lê o seguinte discurso) - Se· 
nhor Pres1dente, nobres Senado· 
res : durante alguns dias, tôdas as 
manhãs, em 1946, reunimo-nos - o 
Senador Nereu Ramos, o General 
Góis Monteiro e eu - na residên· 
cia do primeiro, nesta cidade, pa· 
ra uma revisão, dispositivo por dis· 
positivo, do Anteprojeto da ·cons. 
tituição daquele ano, feito pela 
Comissão Constitucional. 

O nosso objetivo era levar, para 
o Plenário da Constituinte de 1946, 
uma obra com unidade de doutri
na, elevada e patriótica - apta a 
produzir o progresso e a felicida· 
de do nosso Pai.s. Assim aconte
ceu, sem esquecer os defeitos na· 
turais que decorrem da imperfei· 
ção humana. 
. · E pensei exata·mente naquelas 
manhãs de trabalho e desejo de 
acertar, na residência do honrado 
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Senador Nereu Ramos, há mais de 
treze anos, quando foi aprovada, 
por vinte votos contra quatorze, a 
escolha do Coronel Janary Nunes 
para nosso Embaixador na Tur· 
quia. 

Pensei nelas, porque a aprova· 
ção, em matéria de tanta impor· 
tãncia, não devia ser por s'mples 
maioria, m11s por dois terços dos 
Senadores comparecentes. 

A idéla, ainda ontem, brilhou na 
conformidade da justiça, aprovan· 
do se a escolha do Dr. Antônlo Gui· 
·marãe.~ de Oliveira, por vinte e 
sete contra oito votos, para Minls· 
tro do Supremo Tribunal Federal. 

Mas há, felizmente, duas instân· 
das para o caso do Coronel Jana· 
ry : a do eminente Presidente da 
República, · autoridade nomeante, e 
a da valorosa Nação Brasileira, 
autoridade julgadora de todos nós. 

Para o presente e para o futu· 
ro, vou ler o Vl)to que proferi, em 
9 de outubro de 1956, como Minis· 
tro do Tribunal de Contas da 
União. 

O referido Coronel era Governa· 
dor do Território do Amapá e foi 
êle quem ass1nou os contratos, com 
vivo empenho e estranha porfia no 
Tribunal. 

Cada um de nós representa um 
simples momento na História do 
Brasil. Todos passaremos. O Bra

. sil, porém, não passará, porque os 
brasileiros, como outrora, saberão 
reagir, lutando com abnegação e 
patriotismo. 

Eis o meu voto : 

(Voto vencido do Ministr.o Silves
t·ne Pé-ricles). 

CONSTRUÇAO, USO E GOZO DE 
UMA FERROVIA PARTICULAR 
NO AMAPA - SESSAO DE 9 DE 

OU'I'UBRO DE 1953 

«Enlaçado a três outros con
tratos - o primitivo, o prin· 
cipal e o aditivo - o presente 
contrato de concessão de uma 
estrada·de-ferro industrial rc· 

clama a narração de alguns 
acontecimentos, que o esclarc· 
cem e completam. 

Essa noticia pode ser suma· 
riada com os dados que se· 
gucm: 

1 - O Decretolei n.o 9.858, 
de 13 de setembro de 1946, de· 
clarou que const'tuiam «reser· 
va nacional as jazidas de mi; 
nério de manganês existente 
no Território Federal do Ama· 
pál>. 

2 - Em 6 de dezembro de 
1947, lavroU··Se um .contrato -
o primitivo - entre o Govêr· 
no Território Federal do Ama· 
pá, conforme autorização do 
Dec. n.0 24.156, de 4 de dezem
bro do mesmo ano, e a socieda .. 
de por cotas de responsabilida
de llm'tada Indústria e Comér
cio de Minérios Ltda., para es-

. tudos e aproveitamento de mi
nério de manganês naquele 
Território. Nessa ocasião, foi 
afirmada, com tôdas as letras, 
«a importância dessa jazida e 
sua posição estratégica:>. Mas 
não se subordinou êsse con· 
trato a julgamento do Tribu
nal de Contas, e, por contra
riar exprcs.so mandamento da 
Constituição, tornou·se eviden· 
temente nulo. 

3 - Por outro lado, obser· 
. ve-se que, a 14 de julho de 
1948. a referida soc;edade se 
transformou cm soc'edade anô· 
nlma. sob a denominação de 
Indústria e ·comércio de Mi
nérios S.A. (ICOMI S.A.) com 
o mesmo capital de dois mi· 
lhões: de cruzeiros. 

·4 ~·. Em 6·&·50, em «escritura 
de' ·revi:são de contrato» - o 
pr1m\tivo - lavrou-se outro 
contrato- ·o pr'ncipal- entre 
o Govêrno do citado T'erritó· 
rio, à vista da autorização do 
Decreto n.o 28 .162, de 31 de 
mâio de 1950, e a citada sacie· 
dade' anônlma, também para 
estudos e aproveitamento de 

. ,, 
' 
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jazidas de minério de manga· 
nês naquele Território. Note. 
se que êsse contrato principal, 
revisionista, se estl·ibou no con· 
·trato primitivo, que, como fi· 
cou dito, estava nulo. Note ,se 

. ainda que, alguns dias depois, 
a referida S'Ociedade anônima 
verificou «o cumprimento das 
formalidades relativas à ele· 
vação do capltal» (de dois mi· 
lhões para vinte milhões de 
cruzeil·os), aprovou «em dcfi· 
nitivo a alteração dos estutu· 
tos sociais» e deliberou «Sô· 
bre as medidas c-onseqüentes e 
correlatas» . 

5 - Apesar di·sso, a 19 de 
. janeiro de 1951, o contrato 
principal, revisionista, obteve 
a seguinte dec;são : «0 Tribu· 
nal ordena o registo da escri
tura de 6 de junho de 1950, à 
vista do que consta do preces· 
so e dos têrmos da Lei n.0 

1.235, de 14 de novembro de 
1950» . Essa lei autorizara o 

, Poder Executivo «a dar a ga· 
rantia do Tesouro Nacional a 
um empréstimo, até o moontan. 
te principal de trinta e cinco 
milhões de dólares americanos, 
ou seu equivalente em outras 
moedas, a ser contraído pela 

. einprêsa brasileira de mlner~
~ão Indústria e Comércio de M1. 
nérios S.A. - !COMI, com o ln· 
ternatlonal Banlc for Recons
truction and DeveUopment». 
Conforme êle mesmo declarou, 
o preclaro Dr. Procurador não 
teve audiência no mérito dés· 
se contrato, transgredindo-se 
assim a obrigatoriedade a que 
alude o art. 32, parágrafo úni-· 
co. n.o I, da Lei n.0 830, de 23 
de setembro de 1949. 

6 - Em 25 março do cor· 
rente ano, o então Ministro da 
Fazenda comunicou, pelo aviso 
n.o 98. que . o Presidente da 
República, diante de uma re· 
presentação do Governador do 
Território Federal do Amapá, 

· em face do contrato com a 

Emprê.sa Indústria e Comércio 
de Minérios S.A.. - ICOMI, 
«aprovou e deferiu o ped:do da 
aludida Emprêsa solicitando 
providências e garantias para 
a realização de um emprésti· 
mo no «ExporHmport Bank 
of Washington», destinado ao 
financiamento das obras que 
deverá realizar em virtude do 
dito contrato», além de outras 
medidas constantes do meneio· 
nado aviso. 

Datada de 14 de julho do 
corrente ano, proferiu-se a se· 
guinte decisão : «0 Tribunal 
deixa de anotar o dlspO'sto no 
Aviso n.0 78, de 25 de março 
de 1953 (fls. 1-2), visto que 
não constitui instrumento há· 
bil para alterar cláusulas con · 
tratuais». 

7 - Em 29 de abril do c-or· 
rente ano celebrou. se nova con· 
venção - o ad'tivo - ao con· 
trato de 6 de junho de 1950. 
Para essa celebração, o Gover· 
nad·or do Território foi nutori· 
zado por portaria do ex Mini,s· 
tro da Fazenda, tendo em con· 
sidcração um despacho do Pre. 
s'dente da República e o dis· 
posto no art. 4.0 do Decreto· 
lei n.o 9.858, de 13 de setem· 
bro de 1946. 

lllsse aditiv·o trouxe vár'as 
alterações ao contrato princi
pal, aléro de outras : a) permi· 
tindo «que a ICOMI contrate 
no exterior, com o o~:Export Im· 
port Bank of Washington», o 
fornecimento de um empréstl· 
•mo cuja importânC:a não exce· 
derá :t ses,senta e sete milhões 
e quinhentos mil dólares -
empréstimo êsse destinado ao 
financiamento das vultosas 
obras necessárias ao aprovei· 
tamento das jazidas de man· 
ganês da Serra do Navio, si· 
tuadas · no Território Federal 
do Amapá, de cujo arrenda" 
mente a referida IOOMI é con· 
ccsslonária, «eX·Vi~ do já men· 
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clonado contrato de 6 de julho 
de 1950, que ora é aditado»; b) 
regendo-se o aditamento por 
cláusulas, entre as quais ficou 
«assegurado à !COMI o direito 
de exportar as quantidades de 
minério de manganês que lhe 
forem necessárias ao pagamen· 
to integral das prestações pro· 
gramadas do serviço do em· 
préstimo acima referido. :S:sse 
direito importa em que tais 
quantidades poderão exceder, 
até o ano de 1965, inclusive, e 
enquanto não estiver integral· 
mente liquidado o empréstimo, 
ao mínimo de 500.000 tonela· 
das anuais, previstas na cláu· 
sula 31.a do contrato de arren· 
damento de 6 de junho de 1950, 
já referido, contanto que não 
ultrapasse a um milhão de to· 
neladas em cada período anual, 
a partir do início regular das 
exportações» . 

O aditivo foi mandado re· 
gistrar pelo Tribunal, por maio· 
ria de votos, em 14 de julho 
do corrente ano, após uma di· 
llgêncla junto ao Conselho de 
Segurança Nacional nos mes· 
mos têrmos da diligência, que 
adiante se indica, sõbre a con· 
cessão da ferrovia industrial. 

Assinale-se que o referido 
aditivo só foi contratado depois 
que se associaram à !COMI, 
segundo consta das Atas de 26 
de junho de 1952, o cidadão 
norte-americano Warren M. 
Driver e as .sociedades norte· 
americanas Bethlehem Steel 
Company, Bethlehem Brazilian 
Corporatlon, Bethlehem Steel 
Export Corporation, Bethle· 
hem Mines Corporatlon, Beth· 
lehem Tran·sportation Corpo· 
rat!on e Beth!ehem Supp!y 
Company. Assinale· se ainda 
que, na mesma data de 26 de 
junho de 1952, a !COMI não só 
aumentou o seu capital social 
para trinta e nove milhões e 
duzentos mil cruzeiros, senão 

também reformou os seus esta· 
tutos, em que se encontra esta 
disposição : «nos podêres da 
Diretoria se incluem os de ad· 
quirir, alienar ou gravar bens 
móveis ou Imóveis» . 

8 - Em 28 de março do cor· 
rente ano, na conformidade do 
Decreto n.0 32.451, o então MI
nistro da Viação e Obras Pú· 
blicas, por parte do Govêrno 
Federal da República, autor· 
gou concessão à Indústria e 
Comércio de Minérios S. A. -
!COMI «para construção, uso 
e gõzo, sem õnus para a União, 
de uma estrada-de-ferro indus· 
trial, destinada, principalmen· 
te, ao transporte de minérios 
de manganês, entre Põrto de 
Santana, situado à montante 
da cidade de Macapá, na mar· 
gem esquerda do Canal do Nor
te do Rio Amazonas, e as jazi· 
da.s de manganês da Serra do 
Navio, situadas nos vales dos 
rlos Araguari e Amapari, no 
Território Federal do Amapá, 
e dos ramais que forem neces· 
sárlos para que a estrada aten· 
da aos seus objetivo.s», com ob· 
servãncia das cláusulas que se 
firmaram no .contrato. 

Por decisão de 22 de maio 
do corrente ano, o Tribunal 
converteu o julgamento em di· 
ligência para que fôsse «sol!· 
citada ao Conselho de Segu· 
rança Nacional certidão da ata 
contendo o assentimento 4 

: · ·.concessão na forma do art. 
· : 180. da Constitulçlio Federal». 

Essa .certidão não foi enviada 
.ao Tribunal, e, ém sua subs· 
.tituição, completamente inefi-

. ·~caz, remeteu-se uma cópia da 
· -Exposição de Motivos n.0 367, 
·,-de 8 de junho findo, da Secre· 
., tària Geral do referido Canse· 
'Jh'o, feita ao Presidente da Re· 

· pÍlbllca, a qual assim concluiu : 
·.«iodos os membros do Conse

lho de Segurança Nacional 
manifestaram·se, pela aprova· 
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ção dos contratos, caso não se
ja adotada por Vossa Excelên· 
Cia a preliminar de não inter· 
ferêncla. do Conselho de Segu· 
rança Nacional por não se en· 
centrarem os objetivos a que 
se reoortam os contratos den· 
tro dos 150 quilómetros ao 
longo das fronteiras terres
tres~. Em 11 do mesmo mês, o 
Presidente da República des 
pachou: «Transmita·se o pare· 
cen. E decidiu· .se, em 24 de 
julho do corrente ano, com o 
voto de desempate do Presiden
te do Tribunal : «0 Tribunal 
de .Contas nega registro ao 
contrato pelos seguintes funda· 
mentos : 1.0 - porque a rever· 
são da estrada de-ferro deveria 
ser em benefício da União, que 
é a concedente, e não em favor 
do Território do .Amapá, que, à 
época em que tal fato ocor· 
reria, poderia encontrar·se 
transformado em Estado da 
Federação; 2.0 - porque, de· 
vendo a estrada·de .. ferro desti· 
nar-se, principalmente, ao 
transporte de minérios, a sua 
concessão não poderia estar 
vinculada a um dos contratos 
de mineração, mas a todos os 
instrumentos em vigor; 3.0 -

porque não foi consignada, de 
forma exnressa,. a data limite 
para a reversão da concessão». 

9 - Feito êste substrato his· 
tórfco, cumpre-me dizer, des· 
de já, que não participei do 
julgamento do· contrato princi· 
pal, revisionista, e fui voto ven· 
cldo no registo do seu aditivo. 
Vencedor, na sessão de 24 de 
julho do corrente ano, na qual 
se ·recusou registo ao presente 
contrato de concessão de uma 
ferrovia à ICOMI, êste meu Vo· 
to, que foi então vencido, ulte
riormente, na se.ssAo de 9 de 
outubro, reúne, agora, por es
crito, os apontamentos que. li 
nesta última sessão, e, bem as· 
~im, as citações, argumentos e 

transcrições que pude conser· 
var, à vi,sta dos autos. 

·Da decisão de 24 de julho 
houve pedido de reconsidera· 
ção e o presente voto foi dado 
durante o julgamento dêsse pe· 
dido. 

10 - Visando a êsse pedido 
ao Tribunal, a !COMI, em re
querimento de 24 de agc'Jsto 
findo, dirigiu·se ao Governador 
do Território do Amapá, que, 
por sua vez, com êsse requeri· 
mento, oficiou, na mesma da
ta, ao títular da pasta da Via
ção e Obras Públicas, anexan· 
do ao ofício cópias de uma car· 
ta da Emprêsa e do parecer 
ineficaz do Conselho de Segu· 
rança Nacional, o mesmo da 
diUgência ordenada pelo Tri
bunal. 

11 - O Ministro da Viação 
e Obras pública·s, ainda na mes· 
ma data, assim terminou o 
citado pedido de ·reconsidera· 
c;ão : «embora a Emprêsa con· 
cessionária tenha se declarado 
disposta a sanar, mediante têr· 
mo aditivo, as argüidas irre· 
gularidades, parecendo-me, en· 
tretanto, procedentes os argu· 
mentos expendidos pela con· 
cessionária e pelo Governador 
do Território do Amapá, soli· 
cito se digne Vossa Excelência 
de submeter, novamente, o as· 
sunto à esclarecida considera· 
ção dos eminentes Ministros 
dêsse Egrégio Tribunal, no es· 
copo visado, de reforma da de· 
cisão tomada na sessão de 4 
(sic) de julho próximo passa· 
do e conseqüente registro do 
contrato em aprêço». 

12 - Em face dessa cons
tante coincidl!!ncia de data, con
vém transcrever a cópia da 
carta da Emprêsa, que êles 
chamam autêntica, com as fir· 
mas do Diretor·Presidente e do 
diretor-secretário, reconheCi· 
das, ainda na mesma data de 
24 de ag6sto í!ndo, no cartó· . . 
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rio do 11.0 Ofício de Notas : 
'r.Exrno. Sr. Tenente-Coronel 
Janary' Gentil Nunes, M, D. 
Governador do Território Fe· 
dcral do Amapá. Senh:Jr Go
vernador. Temos a honra de 
acusar e agradecer o recebi .. 
menta do Oficio de 20-4-1953, 
no qual V. Exa. nos comunica 
medidas tomadas pelo Govêr
no Federal e o de v. Exa., 
relativas à representação que 
a 10 de setembro de 1952 di·· 
rigimos ao Govêrno do Terri· 
tório Federal do Amapá. Ten· 
do no deVido aprêço aquelas 
medidas, pelo apoio que tra· 
zem à execução do nosso pro· 
grama, comunicamos a Vossa 
Excelência para os efeitos da 
:!lá.u,sula 29.a .do contrato d~ 
an·e11darnento de 6 de junho de 
1950, dentro do prazo que 
ela nos concede para essa de· 
liberação, que decidimos, nes .. 
ta data, realizar o aproveita· 
mento das jazidas de manga· 
nês ela Serra do Navio. R:o de 
.Janeiro, 2 de maio de 195:-!. 
Indústria e Comércio de Miné· 
rios S. A. - ICOMI. A·ugusto 
Trajcvno de A.~evedo Antultes .. 
Dlretor··Presidente. - Fr·anci.s
co de Paula da Costa Carva. 
Uto, Diretor Secretário. 

13 - A Cláusula 29.a está 
assim redigida : «0 arrenda·.· 
mento de que trata a cláusulá 
anterior dêste contrato será pe. 
~o 11ra.:l!o- de r;inqüenta anos e 
começará a vigorar automclti· 
camente, independentemente de 
nõvo contrato, na data, etm que 
a EmprÉisa comunicar ao Ter. 
ritório q11e decidiu 1·eali::ar o 
aprove1tamento das jazidas. 
desde que o faça até 31 de d~ 
zembro d~ 1953». 

Mas a verdade é que autên· 
tica seria a carta enviada ao 
Governador d·o Território ou 
uma cópia dela, se revestida 
das fcrma!ldadcs legais, e não 
a cópia de uma suposta carta 
' ' 

apresentada oelo próprio inte· 
ressado, a ICOMI. Nada mais 
é preciso aduzir, com a esqui· 
s:ta coincidência de data. 

14 - A propósito convém 
acenw:~r que tanto o c-ontrato 
principal como o seu aditivo 
não consignam a cláusula .sa· 
lut::tr de que só terão vigor, 
depo:s do reg:stro pelo Tri· 
bunal, transgredindo-se assim 
a sua constante jurisprudência. 

15 - Afigura-se-me desne
ccssár ·o ucrescentar nov::t ar
gumentação para a mantcnça, 
nos seus escritos têrmos, da 
decisão de 24 de julho : con
cordo integralmente com a'S 
palavras e fundamentos dos 
preclaros Mi.nistros dêste Tri
bunal, na conformidade das 
provas dos autos. 

Mas, com o meu voto, venho 
talvez focaPzar outros aspec· 
tos da matéria, lesivos da Cons. 
tituição e dos interêssses vitais 
do povo brasileiro. 

Se a finalidade principal do 
Tr'bunal de Contas 'Consiste em 
resguardar a riqueza 'pública e 
impor a honestidade na Admi· 
n.;stração·, não se pode reconsi· 
derar a decisão recorrida sem 
ferir frontalmente essa fina· 
lldade. · 

Reconheceu se, oficialmente, 
desde o início, que constitu~ am 
reserva nacional as jazidas de 
manganês do. Amapã, declarou· 
se a sua impol'tància, firmou
se a sua pos:ção estraté[Jiica, e, 
todavia, entregou-se tudo iss·a, 
ainda com uma estrada-de-fer
ro, a uma Emprêsa ilusoritt· 
mente brasileira, movida por 
cnpital.s estrangeiros. 

Os trabalhadore,s serão bra · 
slleiros,. reduzidos à condiçii.o 
de servos de glebn, enquanto 
que -lia verá pl'edominãncia do 
cup'tal estrangeiro, por em
préstimo leonino, em que os 
preços sel'ão fixados e os lu· 
cros a~feridos pelos plutocrn· 
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tas c monopolistas alienígenas 
(art. 180, n.0 III, § 1.o, e art. 
148 da Constituição). 

Braceja no extremo oriente 
um país rico e atormentad'O, 
.há vários anos revolvido em 
sangue : a Ch'na das rivalida
des nac:ona:is, a China da ga· 
nància estrangeira, a China 
das concessões. É um exem· 
pio eloqüente. 

16 - Quem se der ao traba· 
lho de compulsar os Anais da 
Const'.tuição de 1946, verifica
rá que func:·onei como um dos 
membros da subcomiRsão que 
clabo;;ou o Título VIL - das 
Fõrças Armadas. Já naquele 
momento se compreendeu que 
era obsoleto, .:nadequado, o con. 
ceil'O de faixa,s de írontelra, e 
dai o emprêgo da. expressão 
«zonas indispensáveis à segu. 
rm1ça nacionab. 

Revela se, pois, inaceitável a 
alegação dos 150 quilómetros 
da faixa de fronteira do Ama· 
pá : a guerra das armas atô· 
micas n:p;:1c &::;se anacronismo. 

E'd • 'd T' e no~ar a~n a que o r •. 
bunal dilígenc ~ou para que vi 
esse às suas mã-os a certidão 
an A.ta contendo 0 assent!Lmen. 
t.a- cl. r:cnccs~íic, na forma do 
art. 180 da ConstittLit;ão Fede
m?, o que vnle dizer -'- o pam· 
cru· 1n"évio do Conselho de Se .. 
gurança Nacfo;mal. A d'ligên 
ela, entretanto, teve como re· 
sultado urn parecer ·posterior, 
c, conseqüentemente, ineficaz. 
Assim, não houve o assentimen
to prévio, constitucionalmente 
exigido. 

Entreligados os contratos, 
cO'mo estão - o primitivo, o 
principal, o aditivo e o da es· 
tr·ada-de-fcrro - os vícios de 
uns contaminam o.s demais, 
màx'mamente quando a vic;a. 
ção se realiza cm linha subor· 
dir.ada e contínua. Trata·se do 
principio de que mn :. to n\llo 

acarreta a nulidade dos atos 
sucessivos dêle dependentes. 

Ora, o contrato . primitivo 
não foi submetido ao julgamen· 
to do Tribunal. Nulo r.ror essa 
razão constauclonal, nêle nã:o 
se podia fundamentar o con
trat'O principal sob pena de nu
l'dada · 

E, como aditivo e o da fer· 
rovta se basearam naqueles, é 
claro que também se manifes· 
tam nulos de pleno direito . 
Considere se ainda que o con· 
trato principal e o seu aditivo 
nã-o contém a cláusula salutar 
de que só começam a vigorar 
depois do registro do Tribunal, 
além de que, no prlmelro, 
quanto ao mérito, não .foi ou
víd'O o preclaro doutor Procu
rador. 

Foram violados, portanto, o 
artigo 77. n.o III e § 1.0 , da 
Constituição, e o art. 32, pa· 
râgrafo único, da Lei n.0 830. 

18 - Pràtícamente, a União, 
ou melhor, o Govêrno do Ter· 
ritório do .Amapá receberá da 
Emprêsa, pela entrega das ja· 
zldas de manganês, apenas 
quat!'o por cento do· valor do 
minério c um adicional de cin
co por crutto, em cada tonela· 
rla que exceder de quinhentas 
mil. E isso mesmo ocorrerá 
depois do pagamento do em· 
préstimo no estrangeiro, nn 
ímpo<'tánt:ía de sessenta e sete 
milhões e quinhentos mil dó 
lares, indenízádo com o miné· 
rio explorado, ao preço que os 
próprios monopolistas al1ení
genas estabeleceram. Nem 
mesmo no Brasil Colonial, em 
benüficio do português, e do 
nativo, se encontra tamanho 
absurdo. A permlssã'O de ex .. 
piorar as minas estava ads· 
trlta ao quinto real., além de 
que «os·· q1tinto8 representam 
apena,s uma !?arte do regime 
fiscnl : )111Vi~ m~'s os d~~imos 1 
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os direitos das entradas, as 
passagens dos rios». 

Es.sa citação, Senhor Presidente, 
é de Capistrano de Abreu, 'll nosso 
grande historiador. 

«Daí o motivo preponderan
te de que a estrada·de-ferro, 
objeto do pedido de reconside· 
ração em exame, se fôsse Fe· 
dera! e nã'll da Emprêsa, seria 
um freio imprescindível a êsse 
absurdo. 

19 - No Livro «Brasil», 
1948, do Ministério do Exterior, 
à página 341, depara-se-me es
ta ind1cação: «A Serra do Na
vio,· no Amapá, recentemente 
descoberta, tem valor ainda 
i.gnorado. O minério é excelen· 
te, desempenhará notável pa
pel no 'futuro, pois dista ape
nas três milhas dos grandes 
mercados amer~canos». 

lllsse «notável papel no futu
ro» foi a entrega, pura e sim· 
pies, das nossas jazidas aos 
saliidinhos, que nos acenam, 
em troca, com o desenvolvi· 
mente dos recur.sos naturais 
daquela re.gião... para êles. 

Contratos exclusivamente lu· 
crativos para uma das partes, 
e, ainda por cima, com expres· 
sões liricas para a outra. E 
repito agora as palavras pro
féticas de Euclides da Cunha : 
«A expan.são imperialista das 
grandes potências é um fato 
de crescimento, o transbordar 
naturalissimo de um excesso 
de vidas e de uma ·sobra de 
riquezas, em que a conqui·sta 
dos povos se torna simples va
riante da conquista de merca
dos». E mais adiante, referin
do-se ao nosso Pais : "Não hâ 
exemplo mais tiplco de um 
progresso às recuadas. Vamos 
Para o futuro sacrificando o 
futuro, como se andássemos 
nas vésperas do dilúvio». 

20 - O prazo dos contratos 
~crá de . cinqUenta anos, per" 

durando, portanto, até o ano 
de 2.003. Parece que se pen· 
.sou como no século passado, 
quando a era atómica, que pre
sentemente inquieta o mundo, 
se encurtou as distâncias, tam
bém diminuiu a idéia de tem
po, Uma semana da atualida· 
de representa, talvez, um ano 
de outrora. 

Haverá, pois, uma espécie 
de domínio estranho na região 
em que se acham as jazidas de 
rnanganê.s e outras que ali se 
descobrirem. A ferrovia e seus 
ramais traduziriam o coroa· 
rnento dêsse domínio. 

Mas restará uma derradeira 
esperança : a aplicação do dis· 
posto no § 2.0 do art. 180 da 
Constituição, porque as auto· 
rizações «poderão, . em qual· 
quer tempo, ser modificadas ou 
ca.ssadas pelo Conselho de Se
gurança Nacional». 

Em face do exposto, lógico e 
inevitável é concluir que, pre· 
liminarmente, julgo nulo o con" 
trato em exame, c, quanto ao 
mérito, mantenho a decisão re
corrida, que lhe recusou re· 
gisto. 

E reproduzo, por fim, estas 
memoráveis expressões de Rui 
Barbosa: «Uma das influên" 
cias mais escandalosas ne.sse 
podredoiro é a execução dos 
orçamentos, a distribuição das 
graças pecuniárias, a outorga 
das concessões, a celebraç!lo dos 
contratos administrativos. Con· 
tra êsse mal corroedor, a que 
tão ocasionâdas são as demo
crac;as, e que -a's ditaduras le· 
vam ao seu eXtremo, criou a 
Constituição da República um 
tribunal : o Tribunal de Con
tas. 
~sse tribunal tem cumprido 

o seu dever. 

Rio, em 9 de outubro de 1953. 
- Silvestt·e Péricles», 
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Senhor Presidente . 
Sustentaram a mesma tese do 

voto que acabo de ler, com jurídi
cos fundamentos e o brilhantismo 
da sua cultura, os preclaros Minis
tros Pereira Lira, Oliveira Uma 
e Bittencourt Sampaio. 

Mas a entrega do Amapá, até o 
ano 2 .003, não ficou adstrita aos 
contratos a que me referi : surgi· 
ram outros, que também foram 
registrados, todos lesivos aos legí
timos interêsses do Pais. Um dê
les - o ·último em que funcionei, 
se não me foge a memória - ob· 
teve, até, concessão de terras, em 
larga escala, evidentemente contra 

·o meu voto. 
A:; riquezas da nossa terra per

tencem a todos os brasileiros, sem 
distinção de claSSf:!S· O Govêrno e os 
podêres públicos não podem fazer 
cessões prejudiciais ou negociatas 
com quem quer que seja, com fe
lizardos ou grupos de espertalhões, 
nac1onais ou estrangeiros. 

Para não alongar estas conside· 
rações, cumpre-me ler trechos do 
artigo .::0 Precioso Manganês:~o, de 
autoria do especialista e homem de 
letra.s Pimentel Gomes. Imparcial 
e esclarecido, êle o publicou no 
«Correio da Manhã», de 20 de ou
tubro de 1957. 

Eis os trechos : 

«0 manganês é essencial à 
produção de bom aço. Até ·ago
ra não se encontrou substitu
to para êle. Embora o ferro
siliclo possa substituir em par
te, em quantidade limitada, o 
ferre> manganê.s, não se julga 
provável encontrar substituto 
para o manganês na indústria 
siderúrgica. Dai se considerar 
o manganês como o calcanhar 
de AquiJles na siderurgia. 

Ora, sucede, que o indispen
sável, o insubstituível manga
nês é metal quase raro. Pou
cos países o possuem em quan
tidades ponderáveis. Contam· 
se nos dedos os que estão em 
condiÇões de exportá-lo·.· Todos 

os grandes países siderúrgicos 
importam quantidades gran
des e crescentes de manganês. 
Excetua-se a União Soviética. 
«Fuera de la Union Soviética, 
la indústria dei hlera y el ace
ro de Europa, como la de los 

. Estados Unidos, há tenido de 
depender de manganeso impor
tado,, 

As maiores jazidas de man
ganés encontram-se na União 
Soviética. As minas principais 
se situam em Nicopol e Chia· 
tura. A possança das minas es
tá avaliada em 800 milhões de 
toneladas. Compreende quase 
um têrço da reserva mundial. 

A índia parece vir em se
gundo lugar. Tem jazidas mul
to grandes, distribufdas numa 
faixa de 1.050 quilõmetros de 
comprimento da Baroda a 'Cal
cutá. 

Existem ainda algumas jazi
das de valor no Brasil, Ghana, 
antiga Costa do OUro, União 
Sul-Africana, Filipinas, Japão, 
CUba, 'IIchecoslováquia. . . Há 
pequenas jazidas na Itália, 
França, Alemanha, Chile. A:; 
jazidas dos Estados Unidos 
dispõem de apenas um milhão 
de toneladas. «The principal 
souperces for manganese for 
the world's steel industry ha· 
ve been found to be the So· 
viet Union, .Africa, CUba and 
Brazil». 

Cuba teve muito man.ganés 
como teve grande quantida
de de excelente minério de fer
ro. O minério de ferro foi ex· 
portado por uma companhia 
norte americana, até pràtica· 
mente à exaustão. Cuba não 
pode ter indústria ,siderúrl!'lca 
porque exportou a preços vis, 
todo o muito minério que pos· 
suía. Com o manganês está
se passando fato Idêntico. Cuba 
em breve não exportará mais 
mangailês, nem terá êste me
tal quase raro para u'ma ln· 
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dústria siderúrgica que ~e crias· 
se. dn the Wester Hemisfere 
Cuba and Brazil have recen· 
tly been the principal areas 
of exportation, buf the known 
reserves of the former are re
porte nearly exhausted,. Es· 
tão, portanto, quase exaustas 
as minas de Cuba. As doBra
sil terão, em breve, o mesmo 
destino e ficaremos sem man· 
,ganês para a nossa indústria 
siderúrgica, se continuarmos a 
atual politica de exportação in
tensissima, imprevidente, cri· 
minosa. Estainos vendendo por 
dez réis de mel coado a gran· 
deza futura do Brasil. Somos, 
não resta dúvida, o grande otá
rio mundial. 

De fato, o Brasil, hoje trans· 
formado no maior exportador 
mundial de manganês, tem re· 
servas limitadas. Dispúnha
mos de 10 milhões de tonela· 
d~rs de minério em Minas Ge
rais. As jazidas estão quase 
exaustas. E as exportações 
cont'nuam vultosas e sob os 
olhos . complacentes do Govêr
no mineiro, Fala muito· em si· 
derurgia. Favorece, multo ·acer· 
tadamente a instalação de 
grandes usinas. Deixa-se que 
se exporte até à última tone
lada uma das matérias-primas 
ind1spensávels. Não se com· 
preende tal falta de visão. Sa
crificou-se Inteiramente o fu· 
turo por um presente precário, 
miserável. No entanto, basta
ria um impôsto de exportação 
pesado para salvar a siderúr
gia mineira. 

Tivemos razoáveis jazidas de 
manganês na Bahia. Estão 
quase exaustas. Exportamos 
o minério precioso a preços de 
liquidação. Restam os bura· 
cos. A pobreza que existia an
tes agravou-se porque desapa
receu uma. grande riqueza na· 
t"ral, 

O Ministro Pereira Lira disse 
que, no ano de 2.003, haverá cra
tera.s no Amapá. 

Não há manganês no Espí· 
rito Santo, verificou-se ultima· 
mente. 

Temos uma jazida conside· 
rável em Urucum, ao lado de 
Corumbá e do Rio Paraguai. 
Já a passamos adiante, ao que 
se informa. A exploração In
tensiva começará quando não 
mais houver manganês em Mi· 
nas Gerais, onde raspam o fun
do da mina, e no Amapá. 

O Sr. Fernando Corr6a - Dá 
Vos.sa Excelência licença para um 
aparte ? • 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
- Pois não. 

O Sr. Fernando Oorréa - Era 
eu Governador de Mato Grosso 
quando da assinatura do contrato 
para a exploração do manganês de 
Urucum; e posso dizer a Vossa 
Excelência que a prospecção rea
lizada nas minas de Urucum por 
Arrojado Lisbôa, determinou a exis
tência de c·êrca de cem milhões de 
toneladas de manganês; e o Ato 
do Estado com a «SOBRAMIL), foi 
para a exploração de apenas dois 
milhões de toneladas. O contrato 
!oi de reforma do assinado pelo 
Govêrno anterior, em que o Estado 
recebia apenas dez cruzeiros, em 
prazo superior a cem anos. O meu 
Govêrno, com a ajuda do então 
Presidente Vargas, a quem rendo 
minhas homenagens, por se ter in· 
tercssado tão patriõticamente por 
êsse minério, recebeu ad valorern, 
três e meio por cento da sua co
tação da Bôlsa de Baltimore, o 
que representa mais de cem cru
zeiros por tonelada exportada; e a 
companhia 'concessionária é obri
gada a empregitr, numa indústria 
à escolha do Estado, dez por cento 
de sua renda ncssn exploração, 
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O SR. SIVESTRE . PÉRICLES 
- Obrigado a V. Exa. Estou fa· 
zendo citação de artigo do escritor 
Pimentel Gomes, que é técnico. 

O Sr. FernamiiO Oprréa - É téc
nico, reconheço, mas fui eu, como 
Governador, quem assinou o con
trato. 

O SR. SILVES'IIRE PÉRICLES 
- Estou apenas citando o que diz 
o escritor, mas reconheço que Vos
sa Excelência diz a verdade. 

O Sr. Fernando· Oorréa - Obri
gado a . Vossa Excelência. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES 
- Isso, porém, não me abala em 
hipótese alguma, porque o man· 
ganês é considerado material es· 
tratéglco e raro, não podendo ser 
exportado, como se íaz atualmente 
no Brasil. 

Prossegue o escritor Pimentel 
Gomes: 

«Nas jazidas do Amapá há 
10 milhões de toneladas de mi· 
nérlo Como as de Minas Ge· 
rais, ~stão entregues à suspei· 
ta Companhia Icomi S. A. 
Construiu uma estrada-de-fer
ro, cuja bitola estranhamente 
não é brasileira. Construiu um 
põrto e deu-lhe um nome que 
não é brasileiro. Está expor· 
tando algo como meio milhão 
de toneladas por ano e vai pas· 
sar a um milhão. A exporta· 
ção se faz exclusivamente em 
navios estrangeiros! Em suma, 
é uma exploração que não en· 
riquece nem honra ao Brasil. 
A !.comi empobrece-nos. Faz
se mister, se não quisermos sa· 
cr!flcar o .futuro do Brasil, re· 
ver inteiramente o contrato e 
abrasileirá-lo. O Brasil não es· 
tá em condições de exportar 
anualmente mais de 200 mil 
toneladas de manganês. De MI· 
nas Gerais não mais deverá 
~f.r cxportadQ manll'anês, D~i· 

xemos que a .Africa venda o 
restante. Ela que se sacrlfl· 
que~. 

Senhor Presidente, não desejo 
prolongar essa questão, que tem re
lação direta com o Coronel Ja. 
nary Nunes. Não vou dizer dos 
gastos feitos no Maranhão e no 
Pará, veementes indicias contra o 
Coronel. Até mesmo no Pará, êle 
combateu o saudoso e honrado Se
nador Lameira B!ttencourt, que não 
pertencia ao seu Partido. 

Vou apenas fazer uma pergun
ta, para que todos possamos res
ponder com suficiência. É a se
guinte : 

«Suponhamos que o contrato 
fõsse feito na posição inversa, 
isto é, os americanos no nosso 
lugar e nós no lugar dêles. 
Aceitariam os contratos ? Con· 
cardariam com a nossa inge· 
rência em território dêles, tal 
como fizeram aqui no Brasil? 
Suponhamos tivessem êles um 
território com uma jazida mui· 
to importante, jazida de mate
.rial estratégico. Fariam êles 
conosco contrato idêntico~ ? 
Duvido ! não aconteceria Isso,. 

Peço a todos que reflitam um 
instante e respondam, de consciên· 
cia, a essa pergunta : 

Senhor Presidente, Gustavo Le 
Bon, o mestre francês, declarou, de 
uma feita, que, para se vencer um 
povo era preciso vencer a alma 
dês.se povo: e eu acrescento: para 
se vencer um cidadão conviCto da 
verdade, é preciso vencer a alma 
dêsse cidadão .. Diante de Deus, que 
é a Eternidade, só vejo uma coisa 
eterna no mundo em que vivemos 
- a Verdade ! C Muito bem I Muito 
bem !l 

Durante o discurso do Se
nhor Silvestre Périclea, o Se· 

nhor Ou'lllha Mello deixa a ca
deira da presidéncia, assumin
do-a o Smthor Freita.~ Oaval· 
canti. 
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O SR. PRESIDENTE - Sôbre 
.a mesa ofício que vai ser Edo. 

É lido o seguinte 

Ofício 

Em 10 de fevereiro de 1960. 

SENHOR PRESIQENTE : - Te
nho .a honra de comunicar a Vossa 
Ecelêncla, de conformidade com o 

· disposto no art. 72 parágrafo (mi· 
co do Regimento Interno, que ln· 
tegrarei, no Senado, a Bancada do 
Partido Trabalhista Bra·sileiro. 

Atenciosas sauda~ões - Nelson 
Maculan. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
.fica inteirada. 

E.stá Inscrito para uma comuni· 
· cação, na for,ma do Regimento ln· 
· terno, o nobre Senador Nelson 
Maculan, a quem concedo a pala· 
vra. (Pausa). 

Não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Se· 

· nador Cunha Mello, inscrito para 
explicação pessoal. 

() SR. CUNHA MELLO- (Pa· 
ra e:x:plicação pessoal) - (*) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não fõra ter sido c!tado num dos 

· dlscurso,s· que sôbre o manganês do 
Amapá pronunciou o nobre Sena· 
dor Silvestre Pêricles e não ocupa .. 
ria a tribuna pelo prazo regímen· 
tal de dez minutos, para explica· 
cão pessoal. 

Declara S. Exa. que dei parece· 
res d'ferentes. tendo mudado de 
rumo. Não é, data venia, verda· 
de. Naturalmente, remar contra a 
maré e contra o vento e n!io mu
dar o rumo não será prova de bom 
senso; mas não encontrei nem ven-

. to nem maré contra para mudar. 

O Sr. Silvestre Péricles - Per· 
mi te V. Exa. um aparte ? 

O SR. CUNHA MELLO- Pois 
não. 

(•) - Nao foi rcpisto pelo orador, 

O S·r. Silvestre Péricles - É a 
pura verdade o que disse sôbre o 
parecer do nobre Senador. Quem 
tiver dúvida mande buscar o pro· 
cesso que mostrarei. Não minto ! 

O SR. CUNHA MELLO - Mui· 
to bem, pois trago aqui para Co· 
nhecirnento do Senado os parece· 
res publicados no «Diário Oficial» 
pelos quais esta Casa verificará 
que não mudei de rumo. · 

Explico ao Senado : desde que 
o processo entrou no Tribunal, eu, 
acostumado a ler a Constituição da 
República, lembrei-me de· que, no 
caso, se tratava de concessão em 
zona considerada indispensável à 
defesa nacional e à indústria cor· 
relata. Entendi, de acôrdo com .a 
Carta Magna, .solicitar o parecer 
prévio do •Conselho de Seguran!:a 
Nacional. 

Senhor Presidente, Senhores Se
nadores, há nas Constituições de 34, 
37 e 46 um órgão denominado Con· 
selho de Segurança Nacional, ao 
qual se atribui a função e a facul
dade de ser juiz supremo das ques
tões que interessam à defesa na· 
cional• Os podêres dêsse órgão são 
tantos que no art. 180 § 2.0 lhe 
foi outorgado o arbítrio de cassar 
qualquer concessão anteriormente 

· dada nos têrmos do n.o I e III do 
mesm::. artigo, sem d'reito a inde
nização. 

Quando o processo entrou no Tri· 
bunal de Contas, opinei, prelimi· 
narmente, p'Clr 'Urna audiência do 
Conselho de Segurança Nacional. 
Insrst1 e afinal fui ouvido. :tl:ste, 
em manifestação u.nãnime, que não 
se deu como dever'a ter dado em 
reunião coletiva e sim parcelada· 
mente ouvindo o Sr. Presidente da 
República todos os membros do 
Conselho que deram a Sua Exce
lência pareceres escritos, foi favo
rã vel à concessão. 

O Conselho de Segurança Na· 
clonai, nos têrmos da Constituição 
da República, árbitro supremo das 
questões que. :interessam ~ ·defesa 
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nacional, sustentou e opinou que 
nenhum perigo havia para a defe. 
sa nacional, quer na concessão da· 
quela zona, que não era indispensâ
Vel à seguran!;a nacional, quer nas 
concessões para exploração indus. 
trial de manganês não havia incon· 
venlente. Acabei concordando com 
a concessão e com o registro do 
contrat•o. O contrato estâ registra
do. Res judicata pro veritate ha
betU1"· 

Qualquer ataque ao contrato, ho· 
je, é apenas para fazer o Senado 
perder tempo. 

Vou ler as conclusões dos meus 
pareceres. a fim de provar que 
também não minto. For:rm impres
,sos na Imprensa Nacional. Come· 
çarei pelo de fls. 81 do Livro de 
Pareceres do Tribunal de Contas, 
Vol. VI. Foi o primeiro parecer 
que dei sôbre o assunto. Ouça-o o 
Senado, leia-o, se quiser dar-se ao 
trabalho. Tem muitas fôlhas. 

Dizíamos: 

«Em tais condições, opina· 
mos para que seja aquéle ór· 

gão, o Conselho de Segurança 
Nacional, consultado, enviando 
o seu parecer sôbre os referi· 
d-os contratos, e, especialmen· 
te, o de fls. 3 e 8, no exer· 
cicio d~ suas atribuições consti· 
tucionais. Serâ, para nós, êsse 
parecer a palavra mais auto· 
rizada que desejamos para a 
nossa manifestação sôbre o ci· 
tado documento de fls. 3 a 8». 

O art. 179 da Constituição dis
põe: 

«Os problemas relativos à 
defesa do Pais serão estudados 
pelo Conselho de Segurança 
Nacional e pelos órgãos espe
ciais das Fõrças Armadas, in· 
cumbidos de preparâ-las para 
a mob!l!zação e as operações 
militares» . 

ll:ste, o primeiro parecer, em que 
op'nei pela consulta ao Conselho 
de Segurança Nacional. 

Leio, agora, a conclusão : do se· 
gundo parecer : 

«Ainda com outros muito.s 
argumentos poderíamos justifl· 
car a conclusão do nosso pa· 
reccr, a diligência que suge
rimos junto ao Conselho de Se
gurança Nacional. 

Talvez não nos falte outra 
oportunidade para novos argu· 
mentos. 

Por agora, resta·nos manter 
o parecer jâ dado, requerendo 
que seja êste, também, junto 
aos aut'Os». 

A conclusão do segundo parecer 
tem esta redação : 

«Oportunamente, no descm· 
penho de suas altas funções. o 

referido órgão poderá, se fôr 
necessâr1o aos interêsse,s na· 
clonais, cassâ-la ·ou modificâ
la, como o autoriza o art. 180, 
§ 2.o, da Constituição Fede· 
r ai. 

Poderâ fazê lo e, no que es .. 
tamos todos confiantes e segu
ros. farâ com o patrioti.smo e 
a dl,gn1dade pessoal que reco· 
nhecemos nos seus ilustres 
membros~ (pâgina 207). 

Eis, uma parte do parecer do 
Conselho de Segurança Nacional, 
em que se transcreve. com desta· 
que. a opinião do Sr. João Neves 
da Fontoura, que assim se expri
miu: 

. ···r 

«0 ponto principal da argu
mentaGão do P~:ocurador junto 
ao Tribunal de Contas reside 
numa pergunta : - «é o Tel'
ritório do Amapâ zona lndls· 
pemâ vel à defesa nacional ?» 
- E, geminando com esta, a 
pergunta subsldlârla : 
- A indústria ele exploracão 
de jazidas de rnanganes lnte· 
ressa · à «segurança do Pais ?~ 
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O critério de segurança nacio· 
na!, depo'.s da última guerra, 
é totalizador, segundo a opi· 
nião dos mestres mais consa
grados da Geopolítica e da Es· 
tratégica, dos Estados Unidos, 
Alemanha e França. 

Ora, justamente porque é um 
critério, totalizador, mas, di
ndnnico, importa que, para uma 
perfeita defesa nac1onal, este· 
jam devidamente aparelhado,s 
todos os elementos de riqueza 
e de fõrça de um País. Uma 
«power politlcs» mesmo defen· 
siva, impõe o aproveitamento, 
a longo prazo, de todos os re· 
cursos indispensáveis à defe
sa moderna. 

Entre êsses elementos de de· 
fesa se encontra a exploração 
intensa do"s recursos minerais, 
de maneira a permitir que o 
Pais acumule divisas e ao mes
mo tempo disponha da maté· 
ria-prima, indispensável à de
fesa nacional. 

Não é evidentE1mente com ri· 
quezas adormecidas no seio da 
terra que se defende uma na
ção. Ao contrár.'o: é com Rua 
exploração eficiente que se 
preparam os elementos neces .. 
sários· ao aparelhamento bélico 
industrial do País». 

Êste é um dos pareceres dos 
nove Membros do Conselho de Se
gurança Nacional. 

Por último, emiti o terceiro Pa
recer : (página 211). 

«Em face da opinião mani· 
festada pelo Conselho de Segu
rança Nac'onal, dado que ês.se 
órgão, pelos podêres excepcio
nais que lhe foram atribuídos, 
em qualquer tempo poderá mo· 
dlflcar, até revogar as referi
das concessões - a principal 
e a acessória - por iniciativa 
própria ou reclamação de qual· 
quer dos interessados, com as 
rápidas considerações que vi
mos de fazer, opinamos que se 

conhec;a do pedido de reconsi· 
deração, dando· se-lhe provi· 
mento para registrar o con· 
trato». 

Fica demonstrado ao Senado 
através da publicação, pela Impren· 
sa Oficial, dos meus pareceres que 
tôdas as vêzes que me manifestei 
sôbre êsscs contratos segui um só 
rumo. 

Senhor Presidente, era o que de· 
sejava esclarecer ao Plenário. dado 
que fui citado, nominalmente, no 
discurso do eminente Senador Sll· 
vestre Péricles. <Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE- Tem a 
palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, para explicação pessoal. 

O Senhor Senador Gilberto 
Marinho pronuncia discurso 
qwe, ent1·egue à revisão do ora
dor, será posteriormente pu
blicado. 

O SR, PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Nel,son 
Maculan. 

O SR. NELSON MA'C'ULAN -
<Lê o seguinte ·discurso) - Se
nhor Presidente, Senhores Senado
res. O velho imigrante italiano que 
há muitos anos atrás chegou a esta 
terra dadivosa e acolhedora, por 
certo não imaginou que seu filho 
um dia pudesse ter as grandes res· 
ponsabilidades de Senador da Re
pública. 

Nem mesmo poderia ter imagi
nado que para ê.sse' filho, além de 
natural responsabilidade em que 
esta posição implica, uma outra 
ainda maior, a ela deveria ser so
mada : a de substituir nesta Casa 
um homem que a todos Inspirou 
admiração e, mais do que isso. lns
p1rou re,speito - o Senador Abilon 
de Souza Naves. 

Foram entretanto, Senhor Pre· 
sldente e Senhores Senadores, fo· 
ram entretanto os exemplos de tra· 
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balho, honradez, profundo respeito 
ao próximo e à dignidade humana 
e o espírito de luta na defesa do 
direito e da justiça, a herança que 
Anselmo Maculan, meu pai, ho· 
mem simples e às vêzes, rude, na· 
quela madrugada de dezembro, 
C'Umprindo sua missão na terra, 
legou aos seus filhos e da qual ja·· 
mais me afastarei, 

Tenho proclamado e hoje, ainda 
uma vez, quero reafirmá-lo : as· 
sumo êste lugar com humildade. 
Assumo-o com apreensões. Assumo· 
o com o .coração compungido e qui· 
sera não ter que o assumir nunca 
nestas condições, motivadas que 
são elas pelo desaparecimento de 
tão Jlustre varão. 

Guardadas as particularidades 
de minha própria personalidade e 
de minhas limitações nessoais, aqui 
serei e considerar-me-e! sempre o 
Suplente do Senador Souza Naves. 

A sua dedicacão extremada e ze· 
lo.sa pelo Partido Trabalhista Bra· 
sileiro era fruto de uma convie· 
ção enraizada fortemente; era o 
resultado de uma clara honestida· 
de de propósit·os, que não lhe per· 
mitia. nem mesmo de leve. a me· 
nor derivante em sua linha parti· 
dária. 

Nêle me inspiro e reafirmo. nes· 
te Instante. a mesma dedicacão ao 
Partido Trabalhista Brasileiro em 
C'Uja doutrina encontro o caminho 
natural do meu pensamento polí· 
t!co. Reaf'rmo minha determina
cão de representá-lo com d!.gnida
de nesta Casa; minha intencão de 
ver tran·sformado em leis os seus 
princípios basilares. Reafirmo mi· 
nha fidelidade partidária. 

Senhor Presidente, Senhores Se· 
nadares : 
. Homem simples, de tradlc;ão hu· 

milde, Souza Naves sempre se preo· 
cupou com os dramas e aflições dos 
humildes e dos simples. A êles vol· 
tava sua atencão constantemente, 
pois, sendo um dêles e provindo 
dentre êles, foi sempre fiel à sua 

origem e ao seu meio, a êles dedi
cando .sua própria vida. 

Seu parecer ao projeto de lei em 
trânsito nesta Casa e que regula· 
menta o direito de greve, foi sua 
última mensagem de esperança pa
ra · os trabalhadores brasileiros. 
Mais que um simples parecer foi, 
verdadeiramente, uma defesa brl· 
lhante de um dos mais lídimo.s di· 
reitos assegurados pela Constitui· 
ção aos trabalhadores. Entendia 
êle. com justa razão, que a lei re
gulamentadora não poderia Intro
duzir limitações àquele direito, pois 
que elas não existem no texto cons· 
tltucionaL 

Ora, Senhores Senadores, se a 
fôrça coercitiva é o sustentáculo do 
Direito, o direito de greve, sem II· 
mitações, é a segurança plena da 
aplicação daquele mesmo Direito, 
exercido em tôda a sua plen1tude, 
como meio eficaz e legal na defe
sa de direitos adquiridos ou postu. 
lados. 

O Senador Souza Naves nunca se 
de;xou surpreender pelo avanço 
das Idéias, acompanhando sempre 
o ,seu· desenvolvimento. ao mesmo 
tempo em que êle também evoluía. 
E evoluía naturalmente. Sua for. 
mação e sua tradic:ão de lutador 
não lhe permitiram nunca uma po· 
sição comodatícia. Há os que evo
luem por mêdo e há os que evo
luem por demagogia, uns e outros 
forçando sua própria natureza. A 
evolução constante de Souza Naves 
era o resultado de sua compreen· 
são, perfeita sinton'a com o moVI· 
mento libertador e libertário que 
hoje sacode o mundo de ponta a 
ponta, modificando . seu aspecto 
geo-político e .sua concepção social. 
Souza Naves foi, em síntese um 
idealista puro, convicto e honesto . 

Sua luta, porém, não terminará 
com sua vida. Não com o mesmo 
brilho, mas com a mesma dedica· 
ção e amor à causa das massas 
trabalhadoras, procurarei dar·lhe 
continuidade. 
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Como êle, sou também de origem 
modesta e simples. Filho de emi· 
grantes, fui bancário,· fui comer· 
ciárlo e fui lndustriário, tendo 
mesmo estado à frente de movi
mentos sindicais. 

Aos tl·abalhadores de todo o País 
e particularmente aos trabalhado
res do meu querido .Paraná, a cer· 
teza de que em mim encontrarão 
um igual, um amigo, disposto a fa· 
zer desta tribuna, a tribuna dos 
trabalhadores. 

Compreendo. por outro lado, 
Senhores Senadores, que não bas· 
ta assegurar às classes proletárias 
direito.~ de ordem gerai,· se não ti· 
verem elas onde empregar sua fôr· 
ça e sua energia criadoras. 

Para isso urge a proteção às clas
ses produtoras, decorrendo do en· 
tendimento dàs duas a harmonia e 
a justiça sociais, que nós trabalhis· 
tas nos propomos a realizar. 

Torna·se axiomático, evidente· 
mente, que se dando cobertura e 
proteção às classes pl'()dutoras, es· 
sas medidas irão alcançar ·as elas· 
ses trabalhadoras, propiciando-lhes 
a abundância de trabalho, que evi· 
ta o aviltamento do preço da re
muneradora mão de obra. 

Hoje é lei um projeto do Senador 
Souza Naves. que amparou a ca· 
fcicultura brasileira e, principal· 
mente, a do norte paranaense, 
atingida duramente por duas gea· 
das consecutivas. Tais ocorrências 
levaram o desespêro e o de.~ânimo 
àquela região e não fôra a atua
ção de Souza Naves à frente da 
Carteirn de Crédito Agricola e In· 
dustrial do Banco do Brasil, fina
lizando pela lei de sua autoria e 
não teríamos hoje uma safra de 
cêrca de 20 milhões de sacas de 
café, o que representa a substân· 
cia e a essência da no.ssa econo
mia. Não fôra Souza Naves e 
aquêles mu'tos milhares de traba
lhadores, que ali constróem um 
Paraná nôvo, estariam destinados 
ao desemprêgo em massa, conde· 
nados à miséria e prêsas fáceis da 

violência. Ao socorrer um, Souza 
Naves resguardou o outro. 

Relembro êste episódio, que por 
si só bastaria para consagrar a 
vida pública de um homem, para 
demonstrar a preoC'upação de Sou· 
za Naves pelos dois lados da ren· 

. lidadc sócio-eCQnêmica que atra
vessamos. 

obviamente, o pouco tempo, que 
aqui permaneceu Souza Naves, não 
lhe por.sibilitou outras atuações que, 
por certo, seriam de grande alcan· 
ce e significado. Pretendo, em ho
menagem a êle e tendo em vista 
as reais necessidades dos agricul· 
tores brasileiros., completando o 
seu trabalho, no que me fôr pos
sível. 

Homem do interior e da lavoura, 
conheço o ,seu grande problema, 
sua aflição e seu motivo de intran· 
q!iilidade permanentes a inexistên· 
ela de um preço mínimo garantidor 
de seu trabalho diuturno e honesto. 

Agr;cultura que não é feita em 
bases racionais, mas, sim, desor· 
denadamente, traz, conseqüente
mente, crises períodicas de super· 
produção. por mais paradoxal que 
isto pareça dentro da economia 
brasileira. Chega, então o momen· 
to em que aquêle labor honesto e 
profícuo não encontra remunera
ção e a retribuição de seu justo 
valor. É isto uma causa determi· 
nante do desânimo, do desinterêsse 
e do de.scrédito daqueles que dão o 
melhor de si na consecução dos 
meios de sobrevivênch para todos 
nós. acarretando inclusive, por 
aquêle mesmo desinterêsse a queda 
vert'ginosa da produção agrícola. 

Urge, pois, que se os ampare, que 
se lhes garanta um preço mínimo 
para tôda a sua produção, por 
mais diversificada seja, como um 
Imperativo do dever nacional. 

É neste sentido que iniciarei mi· 
nha atuação nesta 'Casa, entregan· 
do à cons'deraçã0 de meus nobres 
pares e da Nação um projeto de lei 
instituindo .o. preço mínimo para 
os produtos agrlcolas. 
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Senhor Presidente, Senhores Se· 
nadares. 

Aqui estou para continuar ser· 
vindo ao Paraná, berço natal de 
meus queridos filhos, conseguindo· 
o, estarei servindo ao BrasiL 

Mas é preciso que se diga que 
· aqui estarei para reclamar a clevi- . 
da atenção e a justa consideração 
qu!! deve merecer o Estado do Pa· 
raná, por parte do Govêrno Fe
deral. 

Não · virei pedir favores. Não 
virei implorar mercês. Virei exigir 
eqüidade. Virei exigir um trata
mento digno. Virei pedir Justiça pa· 
ra o Estado da Federação que mais 
produz café e, conseqüentemente, 
mais produz divisas. 

É chegado o momento de o ~a· 
raná ser ouvido ou, quando nao, 
fazer-se ouvir. O Paraná não pode 
mais ser desconsiderado, apenas 
porque .seus atuais governantes 
enodoam seu nome na prática cons· 
tante de atentados vergonhosos à 
dignidade estadual. 

Mister se faz que leve em conta 
que, à revelia e independente de 
seu Govêrno, pois êste é contra o 
próprio Estado que, desgoverna, o 
Paraná é uma realidade formidá
vel e colossal. O Paraná tem ho
je uma significação poderosa na 
economia nacional. Virei reclamar 
e exigir do Govêrno Federal a justa 
retribu1ção, em bens e serviços, do 
quanto contribuímos para a gran· 
deza da Pátria comum. 

Senhor Presidente, Senhores Se· 
nadore.s. 

Souza Naves era um nacionalis· 
ta . convicto obediente à orientação 
imprimida ao meu Partido pelo 
inolvidável Presidente Getúlio Var· 
gas. Ainda aqui não preciso :f-:~rçar 
minha consciência. Sou nacionalis· 
ta por temperamento e por convie· 
ção. Mas sem jacobinismo. Defen
do intransigentemente o concurso 
do capital e da técnica estrangeiros, 
que conosco queiram colaborar, 
desde que se os bitolem dentro da 
mais absoluta obediência às nos· 

sas leis e à nossa soberania de po· 
vo livre, que livre pretende per· 
manecer por todo o sempre. E 
que uma vez aqui, recebam um 
tratamento igual ao dispensado ao 
capital nacional e que não sejam 
unicamente o.s sanguessugas de nos· 
sos recursos. 

Defenderei também com intran· 
sigência o monopólio estatal do pe
tróleo, representado nessa glória 
brasileira que é a Petrobrás. De· 
fenderei, ainda com intransigência, 
os nossos recursos minerais, assim 
como a exploração estatal das ener· 
gias elétrica e atômica. 

Defenderei sobretudo o Brasil, 
tão distante de Washington como 
de Moscou. 

Senhor Presidente, Senhores Se· 
nadares: 

Inicio minha vida parlamentar 
com os olho.s voltados para o Pa· 
raná ccnf'ante nos destinos do Era· 
si! e de sua gente. 

Sinto· me honrado ao fazê-lo, mas. 
não me sinto or.gulhoso, porque 
aqui eu desejaria, com tôdas as 
fôrças do meu coração, eu deseja· 
ria que aqui continuasse o grande, 
o ilustre, o digno Senador Abilon 
de Souza Naves. 

O projeto é o seguinte : 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.o 2, de 1960 

Dispõe s6bre a garantia de 
preços mínimos aos cereais. 

Art. 1.0 - O art. 4.o da Lei 
n.0 1.506, de 19 de dezembro de 
1951, passa a ter a seguinte reda-
ção: . 

- Os preços para financiamento 
ou aquisição, nas diversas regiões 
do Pais nos têrmos das letras a 
e b do artigo 1.0 desta lei serão 
determinados em função do dispos· 
to no art. g,o e não poderão, em 
hipótese alguma, serem inferiores 
ao custo efetivo da produção, acres
cido da justa retribuição do tra· 
balho do lavrador atendendo-se, es· 
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pecialmente, à necessidade de fi· 
xaç!i.o do homem à terra e à pro· 
dução do bem-estar social nos 
meios rurais. 

§ 1.o - ~sse.s preços, estabeleci· 
dos pela Comissão de Financia· 
mento da Produção, serão pagos aos 
beneficiários desta .lei, livres de 
quaisquer õnus que possam incidir 
sôbre as mercadorias ficando Jsen· 
tos de selos e taxas previstos em 
lei os contratos que forem firma
dos para formalização das aquisi
ções ou financiamentos. 

§ 2.o - As despesas decorrentes 
de impostos, taxas, direitos, fretes 
e outros õnus a que estão sujeitas 
as mercadorias desde a localidade 
onde tiver de afetuar-se o financia· 
mento ou aquisição até aos centros 
de consumo, ·correrão, exclusiva· 
mente, por conta do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 2.0 - Os preços de venda 
ao consumo dos cereais e outros 
gêneros da produção nacional de 
que trata esta lei, compor-se-ão pe
lo valor do custo das aquisições 
adicionado às de,spesas do parágra· 
fo 2.0 do art. 4.o da presente lei. 

Art. 3.0 - A Comissão de :finan
ciamento da Produção atenderá, 
preferencialmente, às solicitações 
de compras das entidades públicas 
de assistênc1a alimentar e social e 
das cooperativas de consumo. Nes· 
ses casos admitir-se-á, nos preços 
de venda, um acréscimo não exce· 
dente a 10% a titulo de lucro des
tinado a ocorrer as despesas admi
nistrativas das aludidas entidades. 

Art. 4.o - Quando não fôr pos· 
sivel aos beneficiários desta lei, 
pela ausência dos meios necessá· 
rios, cumprirem as exigências do 
art. 11.0 no tocante à embalagem 
da mercadoria em sacaria nova, de· 
vidamente marcada, sua classifica· 
çll.o e expurgo, aquêlrq serviços se· 
rão executados pelos órgãos com
petentes, na forma dos artigos s.o 
e 7.c, por conta da Comissão de 
Financiamento da Produção, sendo 
as respectivas despesas deduzidas 

do valor do financiamento ou aqui· 
sição de que trata o art. 4.o desta 
lei. 

Art. 5.o - O art. 9.0 passa a 
ter a seguinte redação : 

- Para os fins previstos nos ar· 
tigos 7.0 e s~ desta lei, poderá a 
Comissão de Financiamento da 
Produção agir em coordenação com 
a Comissão Federal de Abasteci
mento e Preços, entidades simila· 
res dos Estados ou órgãos que as 
possam sub.stituir, com a mesma 
eficiência, na execução da presen· 
te lei. 

Art. 6.o - A fim de propiciar a 
aplicação desta lei com a celerida
de essencial à consecução de seus 
objetivos, fica criada a Assessoria 
de Planejamento e Execução da Co· 
missão de Financiamento da Pro· 
dução que, compostos de pessoal 
técnico especializado em operações 
de crédito de preferência da Car· 
teira de Crédito Agricola e Indus· 
trial do Banco do Brasil, requisi· 
tado nos térmos do art. 16 des. 
ta lei, em colaboração oom a Co· 
missão de Financiamento da Pro
dução, supervi.sionará, nos Estados 
e Municípios, os trabalhos relati· 
vos às aquisições e financiamentos 
de cereais e outros .gêneros da pro· 
dução nac!onal bem como coorde· 
nará, com os interessados, o.s fi· 
nanciamentos destinados às cons· 
truções de armazéns para a guar· 
da, conservação e distribuição ao 
consumo das mercadorias a que se 
refere o art. 15 desta lei. 

Art. 7.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de. sua publicação, 
revogadas as disposições em con· 
trário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•o 1.506 
de 19 dezembro de 1951 

Estabelece preços mínimos 
para o financiamento ott aqui· 
sição de cereais e outros g~
neros de produção nacional. 

•••••••••• ; ••• - ••••••••••• o ••••••• o 
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Art. 4.0 - Os preços para finan
ciamento ou aqUisições, nas diver
sas regiões do País, nos têrmos das 
letras a e b do art. 1.0 desta lei 
serão determinados deduzindo-se 
das doze mencionadas no art. 3-0 

importâncias anualmente estabele
cidas pela Comissão de Financia· 
mento da Produção, para cobrir as 
despesas de impostos, taxas, direi· 
tos, fretes e outros ónus que inci
direm sõbre a mercadoria desde a 
localidade onde tiver de efetuar· se 
o financiamento ou aquisição até 
os centros de consumo ou portos. 
FOB escolhidos como referência 
para o cálculo dos citados preços. 
• • • • • • • • ' ••• o •••••••••••••••••• o •• 

Ju8ti[icação 

1 - Sem embargo dos louváveis 
propósitos que a determinaram, a 
experiência de quase 10 anos vem 
demonstrar que a Lei n.O 1. 506, de 
19 de dezembro de 1951, não preen
cheu o precipuo fim a que se des
t'nava, qual seja o de assegurar ao 
produtor agrícola preços pelo me
nos razoáveis para suas safras. 

2 - Em País como o nosso, de 
vasta extensão territorial, de pre
cárias condições de transporte, ver· 
dadeiramente paradoxal na ,seqUên· 
ela das estações climáticas, farto 
de dificuldades de tõda ordem 
àqueles que queiram produzir, so· 
bretudo nas duras lides do campo, 
sempre houve circunstâncias as 
mais favoráveis para a prolifera· 
ção dos intermediários nocivos, da· 
queles que, quais autênticos parasi· 
tas, procuram valer-se dos esfor
ços que produzem para multiplica
ção de seus lucros extorsivos. 

3 - O mecanismo é simples e 
de todos ·sabido : primeiramente, à 
falta de assistência técnica e fi· 
nanceira, os produtores, notada
mente os menores, para prossegui· 
rem nos trabalhos de entre-safra 
são levados, por razões imperiosas 
que têm origem quase sempre na 
precária subsistência e na falta de 
viveres e utensilios imprescindíveis 

à condição de vida mais modesta, 
a empenhar a preço vil e por ante
cipação suas colheitas, fazendo 
crescer de ano para ano o direito 
dos pseudos patrões. 

4 - Se conseguem superar tais 
dificuldades e alcançar a época de 
apuração das safras, ainda assim 
muito pouco chegam a auferir do 
fruto de seu trabalho : a inexis
tência de armazéns ou silos, a pre· 
cariedade dos transportes e outro.s 
fatõres se incumbem de fazer sur
gir o intermed'ário, como sempre 
bem aquinhoado e para o qual não 
há problemas, que lhes compra a 
produção sempre a preços impos
tos . 

5 - Vez por outra ·até a partici· 
pação do intermediário se restrin· 
ge ou anula-se pràticamente : a sa· 
fra foi tamanha, produziu-se tan· 
to, esgotando a capacidade de es· 
coamcnto e absorção regional, que 
o que se assiste é a perda irrepa
rável da produção, esquecida nos 
campos amontoada pelas estradas. 

6 - O fim da Lei n.0 1. 506 era 
corrigir tais anomalias e ensejar 
aos produtores preços mínimos pa
ra suas safras, propiciando-lhes um 
mínimo de segurança para a árdua 
tarefa do cultivo da terra. 

7 - Mas faltou essa atuação 
niveladora, seja pelas exigênc' a-s de 
ordem burocrática ou técnicas in· 
compatíveis com o desenvolvimen· 
to primário do nosso meio rural 
que se fêz imperar, seja princi· 
palmente pelos preços mínimos 
que anualmente têm sido iixados 
pelo Poder Executivo, nos têrmos 
do art. 3.0 da lei, que nunca fo
ram de molde a representar bases 
sequer razoáveis para a compra 
das safras diretamente nas fontes 
de produção. 

8 - Impõe-se, pois, que nos dis· 
positivos do diploma legal se façam 
modificações, objeto do presente 
projeto de lei, para adaptá-lo às efe· 
tivas e reais necessidades da lavou
ra e dar-lhe execução simples, efi· 
ciente e dinâmica, tendente a fazer 
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surgirem· os frutos colimados pelo 
planejamento inicial. 

9 - Nos instantes em que o 
Pais se debate na mais violenta 
crise de gêneros ali mentidos de 
sua história, em que assistimos a 
quase um colapso das atividades 
agricolas e pecuárias, oriundo de 
fenômenos climáticos desfavorá
veis conceituados em verdadeiras 
calamidades, não pode o Poder Pú· 
co ficar alhe1o às duras e violenta.s 

. pelas que continuadamente têm si· 
elo suportadas pelo homem do cam
po, exigindo-se, isto sim, que vá 
ao encontro dêsse pobre e esqueci· 
do trabalhador, com planejamento 
que lhe assegure .condições minímas 
para o prosseguimento de suas ati
vidades e possa representar fator 
ponderável· para a sua permanên· 
ela no meio rural. 

10 - É o que se objetiva com 
a.s presentes disposições, a se in· 
traduzirem na Lei n.o 1. 506, de 19 
de dezembro de 1951. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Nelson Maculan. 

Era o . que tinha a dizer, Senhor 
Presidente. (Muito bem; muito 
bem). 

Durante o discurso do Se· 
nhor Nelson Maculan, o se. 
nhor Freitas Oavalcanti deixa 
a cadeira da presidéncia;, que é 
sucesstvamen~e ocupada pelos 
Senhores N01Jaes Filho e 
Cunha Me!Zo. 

O SR. CAIADO DE CASTRO
Senhor Presidente, peço a palavra 
para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a 
palavra o nobre Senador Caiado de 
Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO
(Para explicação pessoal) - (") -
Senhor Presidente, o nobre Sena· 
dor Silvestre Péricles, meu partlcu· 
lar amigo de longa data, no dlscur-

( •) - Na o foi revisto pelo orador. 

so hoje pronunciado contra o futu· 
ro Embaixador Janary Nunes, leu 
voto que proferiu no Tribunal de 
Contas. Iniciou, o nobre colega, 
lembrando que colaborou na feitu· 
ra da Constituição de 46, e termi· 
nou apelando· para a verdade. 

Senhor Presidente, :funcionei, co· 
mo Secretário do Con.selho de Se· 
gurança Nacional, no encaminha· 
mento de papéis e exposições de 
motivos ao Presidente da República, 
da mesma forma que trabalhei na 
questão do manganês do Urucun. 
Tenho a impressão de que procurei 
da m2lhor maneh·a, servir ao meu 
Pais, aos Estados e ao Território 
do Amapá, interessados na causa. 
Creio que os nobres representantes 
de Mato Grosso conhecem meu tra· 
balho e sabem do meu empenho em 
bem realizá·lo. 

Para se ouvir a opinião do Con· 
selho de Segurança Nacional hã 
dois processos: ou o Presidente da 
República reúne numa sala todos os 
.seus integrantes, ou formula, a 
cada membro, as perguntas neces· 
sárias, o questionário indispcnsá· 
vel. 

Na qualidade de Secretário do 
Conselho de Segunça Nacional su· 
.geri ao Chefe da Nação, por não 
acreditar no resultado positivo de.s· 
sas reuniões, fizesse Sua Excelên· 
cia consultas isoladas a cada mem· 
bro do conselho, sendo o Presidente 
da República a autoridade compe
tente para nomear e demitir os 
componentes do Conselho de Se
gurança Nac1onal, poderia, em ca· 
so de de.sacôrdo substituir o Minis· 
tro ou Chefe do Estado Maior 
que fôsse contrário. Dai ser eu 
contrário a essas reuniões em que, 
de certa forma ficava tolhida a Ii· 
berdade de se opinar contra o Pre
sidente. 

Por outro lado, tenho a impres· 
são de que o Presidente da Repú· 
bllca, re.cebendo· ··a exposição de 
motivos das mão.s do Secretário do 
Conselho - que não precisa ser 
inteligente, nem· culto, mas dedi· 
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cada trabalhador e da inteira con· 
fiança do Chefe da Nação - te· 
ria mais tempo para estudar o rela
tório e formar o seu juízo impri
mindo com segurança sua ~rienta
ção. 

Certo ou errado, assim procedi 
e o Chefe do Executivo entendeu 
mais prático ouvir separadamente 
cada membro; e todos responderam 
favoràv.elmente. 

Explico então, a primeira parte: 
a interferênc:a foi apenas encami
nhar e receber a resposta, depois 
fazer a comunic:1.ção. Quando em 
outra sessão, tratamos dêsse assun· 
to, eu disse que, se não me falhava 
a memória, em mil novecentos e 
quarenta e poucos, havia ·sido des· 
coberta a jazida de manganês· Um 
Senador aparteou-me, dizendo que 
não, que era coisa velha, datava de 
quase cem anos. 

Fiquei sêriamente pre-ocupado, 
porque o que eu conhecia era di· 
ferente. Fui estudar, fui ler os li· 
vros e verifiquei que foi encontra· 
da a jazida de manganês em 1946, 

· pelo caboclo Mário Cruz. 
· O Governador do Território do 

Amapá, môço inteligente, trabalha
dor e preocupado em que aquelas 
terras devolutas pudessem cair em 
mãos de pessoas que apenas qui· 
sessem explorar o manganês en· 
contracto, para evitar mesmo pu· 
dessem cair em mãos de seus ami· 
gos, correligionários ou parentes, 

. ve;o ao Rio de Janeiro e pediu ao 
Presidente da República fôssem 
aquelas terras e o manganês trans
formados em reserva nacional. 

Ora, Senhor Presidente, o Intcr· 
ventar de um Estado que, saben· 
do da existência, em terras devolu· 
tas, de jazidas dêsse valor, depois 
de solicitado por inúmeros amigos, 
corre ao Rio de Janeiro para aler· 
tar o Govêrno ila RepúbJica e pe· 
dir um decreto-lei transformando
as em reserva nacional, para mim, 
não é um homem preocupado em 
apossar-se daquela riqueza. Pes· 
soalmente, eu já tinha grande ad· 

miração por êsse môço. Já o co
nhecia através de sua carreira mi· 
Iitar, principalmente na Amazônia, 
em Clevelàndia, e depois em Be· 
lém do Pará. Minha admiração por 
êle aumentou, em face dêsse gesto 
de extrema honestidade, de vir ao 
Presidente da República pedir que 
transfe1rmasse em reserva nacional 
aquelas jazidas, de maneira que 
não viessem a cair em poder de 
parentes ,seus ou amigos. 

Na segunda parte do seu dis· 
curso, o nobre Senador Silvestre Pé· 
ricles fêz uma declaração, que real· 
mente, me coloca em situação difí· 
cil para responder. Bem conheço a 

. inteligência e a cultura de S. Exa. 
Sei, não de agora, que s. Exa. 
colaborou na redação dêsse artigo 
da Constituição. N&o seria eu, Sr. 
Pre.sidente, simples soldado, mo
desto estudante de Direito, ora ele· 
vado às culminâncias de Senador, 
quem viria discutir com S. Exa. 
o assunto, mas a verdade é que 
fui Presidente da Comissão de 
Faixa de Fronteira e jamais con· 
seguimos adotar a· teoria exposta 
por S. Exa. Temos que a Faixa 
de Fronteira antiga, de 150 quilô· 
metros, continua em vigor. A 
Constituição, ·realmente fala em 
Faixa indispensável. A luta sôbre 
isso é m:uito grande. Os interes· 
sados, principalmente do Sul, gri· 
tam contra essa decisão, porque, 
aplicando se a Faixa de Fronteira 
tal como entendemos e tal como 
aconselham o.s técnicos - 150 qui· 
lômetros para dentro do Rio Gran· 
de, do Paraná - vamos criar ca
~os d1!icílimos. Em conseqüência 
disso, tive oportunidade de recor· 
rer a vários constitucionalistas, pa· 
ra que me dessem uma solução de 
maneira a poder orientar o Presi
dente da República na decl.são do 
caso. 

Confesso, Sr. Presidente, qu_e 
não encontrei solução. Todos opl· 

· naram que a Constituição, de fato. 
fala na faixa indispensâ•!el - co
mo muito bem diz o Senador ··Sil· 
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vestre Péricles - ma.s que o de· 
creto-lei anterior, estabelecendo 
150 quilõmetros, desde que não há 
lei complementar sõbre o assunto, 
está em vigor. Nessas condições, 
não foi de início a matéria subme
tida ao Conselho de Segurança Na· 
clonai, porque às jazida.s estavam 
muito além de 150 quilõmetros, 
quer pelo lado Norte, com a Guia
na Francesa, quer para Leste, com 
o Oceano Atlântico. Se não me fa· 
lha a memória foi levantada, pelo 
Estado Maior das Fõrças Armadas, 
a preliminar de que-a questão não 
'ltlngia as terras do manganês. Eu 
apenas disse ao Presidente da Re· 
pública: na hipótese de V. Exa. 
aceitar essa preliminar, nada te· 
remos que fazer; se houvesse sido 
apreciado o mérito, terlamos que 
aceitar, porque tõdas as autorlda· 
des .foram favoráveis. 

Estude! o caso em 1953, justa· 
mente quando surgiu o voto do Mi· 
uistro Silvestre Péricles, e recordo 
que S. Exa. dêle fêz ciente ... 

O Br; JejferfJ()n de Aguiar - Per· 
mlle V. Exa. um aparte ? 

f) SR. CAIADO DE CASTRO -
~m todo o prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguiar- DP· 
vo acentuar, em aditamento à ar· 
~umentação que o nobre Colega 
tão brilhantemente expendeu, que 
o Conselho de Segurança Nacional, 
'Oelo Oficio n.o 367, de 8 de junho 
'le 1953, opinou, à unanimidade, pe
la aprovação dos contratos, argüin· 
do, no entanto, a preliminar de in
competência, a que V. Exa. alude. 
Caso não fôsse adotada, liminar· 
mente, a incompetência argUida 
pelo Conselho de Segurança Na· 
clonai, os seus Membros, à una· 
"'!midade de votos, aprovariam o• 
contratos. O Senhor Presidente da 
~pú:bllca ouviu todos os Minlst!'(l~< 
-1e Estado e o Estado-Maior das 
"i'ôrças Armadas, que oplnara.Jl'l 
favoràvelmente. Na ·sessão secreta, 
rfali:zada no Senado Federal, tfve 

ensejo de demonstrar que o Se· 
nhor Cor-onel Janary Nunes .fun· 
cionara como preposto da União 
Federal; representara, apenas a 
ordem que emanava da autorida 
de suprema - o Presidente da Re
pública. Além de tudo, era Go· 
vernador de Território, demissível 
«ad nutum,, e não praticaria qual· 
quer ato válido se nã-o referenda· 
do pela autoridade superior, como 
o foi; sendo que o Tribunal de Con. 
tas, em sessão ordinária de 9 de 
outubro de 1953, conforme Ata n.0 

131, publicada no «Diário Oficlab 
de 12 de fevereiro de 1955, pági
na 2.279 e seguintes, aprovou os 
contratos, pelos votos dos eminen· 
tes Ministros Rubem Rosa, Alvim 
Filho, Joaquim Coutinho, Rogério 
de Freitas e Verniand Wanderley, 
tendo apenas os ilustres Ministros 
Silvestre Péricles e Oliveira Lima 
votado contràrlamente ao registro. 
Era o esclarecimento que desejava 
prestar na oportunidade do brilhan· 
te discurso de Vossa Excelência-

o Sr. Silvestre Périeles - Per. 
mite o nobre orador um aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Com satisfação. 

O Sr. SilVestre Péricles - Há 
equivoco : o prl.melro parecer a 
que me referi to! vencedor. Os 
eminentes Ministros Pereira Lira, 
Oliveira Lima e eu votamos pela 
denegação do registro. Houve em· 
pate e o Ministro-Presidente Bitten· 
court Sampaio desempatou a nosso 
.favor, pela denegação do registro. 
Dessa decisão é que houve recurso. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Pri· 
vado. 

O Sr. Silvestre Péricles - Pri· 
v ado é claro. 

O Sr. Je!/~800 eLe Aguiar -
- Contra dois votos apenas, de da· 
tas coincidentes. 

O Br. Silvestre Púricles - O de· 
ver do C'oronel J a!lary Nunes ~r;.t 

)' 

i 
I 

' 

r 
' 

I 
! 
I 
i 



i 

I 
I 
I 

-287-

alertar o Govêrno, informando-o 
de que se tratava de mineral es
tratégico, que não podia ser en· 
tregue ao estrangeiro . l!:sse - re· 
pito - o seu dever : de não se tor
nar passivo, concorrendo, assim, 
para a degradação do nosso País. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - É 
público e notório que o manganês 
é mineral estraté.glco. Era díspen· 
sável o parecer do Coronel Janary 
Nunes, visando a convencer o Con
selho de Segurança Nacional, os 
Ministros de Estado e o Sr. Presi
dente da Repúbl!ca. Atendeu e obe· 
deceu S. Exa., apenas, a ordem su· 
perior. 

O Sr. Silvestre Péricles - Sabe 
o nobre Colega que o Sr. Presi
dente da República não tem tempo 
para apreciar êsse.s detalhes; ouve 
seus auxiliares. O Coronel Janary 
Nunes, então Governador do Terri· 
tório do Amapá, devia elucidá-lo e 
convencê-lo da inconveniência dos 
contratos. Se o Sr. Janary Nunes 
insistisse, seu dever patriótico se
ria o de demitir-se e, não reafirmo, 
continuar como elemento passivo. 

O sr. Jefferson ele AgUiiar -
O coronel Janary Nunes cumpriu, 
repi.to, determinação superior. Se 
críticas podem surgir são contra as 
autoridades, que firmaram o con· 
trato. 

o· SR. CAIADO DE CASTRO -
Senhor Presidente, não era minha 
intenção entrar nessa particulari· 
dade· mas sou \!hamado a isso. 
Real~ente, o contrato foi recusado 
porém depois de ouvidas novamen· 
te tôdas as autoridades. O Minis· 
tro de Viação recorreu ao Tribunal 
de Contas, pedindo a aprovação do 
contrato, e o Tribunal decidiu rc· 
considerar a decisão anterior, orde· 
nando o registro do contrato. 

Foram votos vencidos os Minis· 
tros Oliveira Lim11 c Silvestre Pé· 
J'iCles. . ' 

O Sr. Silvestre Péricles - Na 
ocasião já tinham preparado tudo, 
de tal jeito, que não mais estavam 
funcionando os Ministros Pereira 
Lira e outros. .l!:les preparam es
sas coisas nos Tribunais. 

O Sr. Jefferson de Aguiar 
Então foram os Ministros. 

···~ 

O Sr. Silvestre Péricles - Não 
foram Suas Excelências. Não cen· 
surÕ o Tribunal de Contas pelo que 
praticou; mas, neste Pais, querem 
inverter as coisas. O Brasil é uma 
terra de inverdades, onde a verda· 
de é mentira e a mentira verdade. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Senhor Presidente, novamente re· 
pito, não desejava entrar nessa par
ticularidade do processo. O ato foi 
aprovado por tôdas as autorida· 
des. O Tribunal de Contas também 
o aprovou. Achamos que o ato é 
legal e moral. O nobre Senador 
Silvestre Péricles pensa de modo 
contrário. É difícil chegar a um 
acôrdo. 

O Sr. Silvestre PéricZes - Exato. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Peço que o Senado me perdoe o 
que vou dizer que poderá parecer 
vaidade. Recorri ao General Góis 
Monteiro, estranhando o voto de 
nosso particular amigo e seu ir
mão, o atual Senador Silvestre Pé
ricles, ao tratar, com S. E:xa. as· 
suntos relacionados com sua nomea· 
ção recente para o Tribunal Mil!· 
tar. Fôra eu o convidado para o 
lugar, tendo sido lavrado o decre· 
to de minha nom_eação. Era meu 
grande ideal na vida; nunca pensei 
em ser Senador, jamais tive a vai
dade de ser Governador de Estado. 
Sabem os goianos que, várias vê
zes, fui convidado para Deputado, 
Senador e até, de uma feita, Gover· 
nador, em oposição ao Govêrno lo· 
cal : mas recusei. Conversando 
com o então Coronel Costa Leite. 
meu Secret~rio no Conselho d,e S~-
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gurança Nacional, ouvi dêle que o 
General Gól.s Monteiro, com quem 
falara, dl:ssera naquela manhã que 
se fôsse convidado para Ministro do 
Super1or Tribunal Militar aceita· 
ria, com prazer. 

11: claro que nUJ:~Ca me passou pe
la cabeça concorrer com o General 
Góis, homem de extraordinários 
serviços prestados ao País- Se s. 
Exa. declarou que se convidado, 
aceitaria a nomeação, imediata
mente procurei o Dr. Getúlio V ar· 

· ga.s e declarei : - «Presidente, não 
posso mais aceitar êsse lugan. 

O SR. PRESIDENTE- (Fazen· 
ào soar os tímpanos) - .Comunico 
ao nobre orador que está a termi· 
nar o tempo de que dispõe. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Obrigado a Vossa Excelência, Se
nhor Presidente. 

Autorizou-me, então o Presidente 
Vargas a procurar o ·General Góis 
Monteiro,'o que fiz·em companhia 
de três pessoas. Sua Excelência me 
disse que não aceitaria, pois eu já 
estava com o decreto de nomeação 

·em meu poder. Respondi-lhe que o 
lugar era dêle, e que se, de fato 
aceitasse o convite seria nomeado. 
:tl:le aceitou e foi nomeado. Poste· 
riormente, tratamos novamente do 
assunto, e dada a liberdade que ti-

. nha com o General Góis e também, 
com o meu velho amigo, então Mi· 
nistro, o Senador Silvestre Péri
c!es ... 

O sr. Silvestre Péricles - Obri· 
gado a V. Ex a. É uma grande 
honra. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
. . . permiti-me dizer que estranha
·va aquela atitude, porque temos o 
Ato corno legal e moral. 

O tempo de que disponho, po
rém, está a terminar, e não pos· 

· so ir adiante nes,sas considera
ções. 

Para concluir, reporto-me a ou
. ·tro .. aspecto -interessánte dês se con· 

trato. O Território do Amapá es
tava completamente abandonado. 
Ali nada havia, a não ser onças e 
índios; mais nada. C-omo já disse, 
o pelotão designado para construir 
um aeroporto naquela localidade, 
foi todo êle atacado de malária. 

A capital do Território, tinha 
cêrca de mil habitantes; era, tal
vez a quadragésima nona · cidade 
da Amazônia : hoje é a terceira. 

Essa operação já rendeu : 

Em 1957 
Em 1958 
Em 1959 

Cr$ 
69. 969. 000,00 
98. 698. 000,00 

147.561.000,00 

Por êsses dados, verifica-se quan· 
to a operação permitiu ao Amapá 
subir, sendo, hoje, um território 
adiantado, talvez o mais adiantado 
de todos. 

O Sr. Fernandes Távora - O 
Amapá, hoje, pode ser um Estado 
mais independente do que muitos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
- Perfeitamente. 

O Sr. Silvestre Péricles - E a 
riqueza do Amapá está indo para 
os americanos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Senhor Presidente, a mesma que.s· 
tão levantada· contra o manganês 
do Amapá foi argUida contra o 
manganês de Urucum. 

A produção das minas de Uru· 
cum é de milhões de toneladas e a 
exportação é, no máximo, de dois 
milhões. Foi uma luta para que 
Mato Grosso vencesse a questão. 
Não sei qual o rendimento que es
tá tendo. Ao que consta, não está 
sendo o que esperávamos. 

Quanto ao Amapá, pela sua po
sição, tem a preferência do estran· 
gelro, pois é multo mais econõmi· 
co comprar o ·minério naquele ter
ritório. Para suprir as necessida · 
des do Brasil, é suficiente a pro· 
dução . do. sul. que dá para milha-
res de anos. .. • :1 
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. Com relação ao royalty, pelo 
contrato, a emprêsa paga ao Ter· 
ritório 4 % sôbre a entrega do mi· 
nérlo a bordo, e é obrigada a in· 
vestir 20 % dos lucros no Amapá 
e pagar mais de 1% de royalty. Pa
gará, também, 5 % sõbre o valor 
da exportação, não contando o im· 
põsto de 8 % sõbre o valor da pro
dução efetiva do minério, o impôs· 
to de ·renda, que vai a cêrca de 
27,4% e o preço dos arrendamen· 
tos, que deverão ser pagos ao Te· 
souro, na base de 4 e 5 % . 

Senhor Presidente, V. Exa. me 
advertiu. Tenho que terminar. 
Quis, apenas, explicar, por que fun· 
cionei na parte final dêste traba
lho, como simples Secretário do 
Conselho· de Segurança· Nacional. 
Estou convencido da lisura com 
que procedeu o Coronel Janary 
Nunes; estou convencido de que foi 
uma operação de alto valor nacio
r.al. A própria estrada-de-ferro foi 
construida à custa da emprêsa, por
que não tínhamos sequer dinheiro. 

O Sr. Silvestre Péricles - Dá 
licença para um aparte ? (Assen· 
timento do orador) - Estrada co
lonial. Aquela estrada é tlpicamen· 
te colonial, de uma mina para um 
põrto, pôrto aliás feito por êles e 
dêles. Senhor Presidente, disse e 
repito : o Amapá está entregue ao 
americano; é puro entregu1smo, 
para usar a linguagem da época. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
São pontos de vista. Respeito o de 
Vossa Excelência, mas, penso de 
modo contrário. 

O Brasil não estava em condi· 
ções de explorar o minério do Ama· 
pá; o Brasil não tinha dinhe!ro 
para construir a estrada-de-ferro; 
o Brasil deixava o Território na 
miséria, com um povo faminto, 
mal vestido, sem educação e sem 
assistência social. O minério do 
Amapá permitiu êste milagre : ele
vou uma aldeia de perto de mil 
habitantes a uma cidade de mais 
de vinte c três mll habitantes, on· 

de há muitas escolas, ho.spitais, sa· 
natórios e tudo mais. 

Os Senhores Senadores que co
nhecem o Amapá sabem que vêm 
de longe os problemas do Terri· 
tório. 

O Sr. Fernandes Távora - Per· 
mite V. Exa. um aparte?- (As· 
s~t~ment9 do orador) - Não que
ria mtervrr no debate, porque não 
é meu desejo, absolutamente, ir de 
encontro à opinião do ilustre Se
nador Silvestre Péricles, mas a 
quem presenciou tudo isso naque· 
le Território impõe-se a obr.igacão 
de dizer, perante o Senado, qual a 
posição que, hoje, êle ocupa na 
Federação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO
Exatamente. 

O Sr. Fernandes Távora - O. 
Amapá é realmente um território 
õtimamente governado. Tem edu· 
cacão; pode dizer-se, até, que não 
existem analfabetos, embora sua 
população seja pequena. Isso in· 
dica que o seu Govêrno tomou na 
mais alta consideração êsse capf. 
tuJo que não se pode esquecer -
a educação. Além d'sso, fêz o pôr· 
to do minério, um dos primeiros do 
mundo na especialidade, pois car· 
rega naVios de dez e doze tonela· 
das em poucas horas. Construiu 
ainda a estrada-de· .ferro de pene
tração, com cento e cinqUenta e 
tantos quilõmetros. Por outro lado, 
está cuidando da eletrifl cação da 
Cachoeira de Paredão, no Rio Ara· 
guari., que produzirá cento e cin
qUenta mil quilowattes. Tõdas es· 
sas iniciativas - põrto, estrada·de
!crro, energia elétrica, que poderá 
beneficiar até Belém, onde hoje 
ela é precária - constituem ·obra 
realmente admirável, levada a têr· 
mo em poucos anos por um Capi· 
tão sem maiores credenciais que 
as de seus galões, mas hoje acre· 
ditado como administrador de pri
meirn ordem, 
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O SR. CAIADO DE CASTRO -
Muito grato a Vossa Excelência 
pelo aparte. 

Senhor Pres!dente, terminarei 
em um minuto. 

Sem êsse trabalho todo, não te· 
riamos o canal ligando um braço 
do Amazonas, na parte norte de 
Marajá, o Oceano à cidade. É tra· 
balho, realmente marav!lhoso, da 
no.ssa Marinha de Guerra. 

O Sr. Fernandes Távora - Per· 
feitamente. O canal do norte será 
o verdadeiro caminho dos navios 
que do Atlântico demandam o rio 
pois o outro, dos estreitos, que se· 
guiamos há séculos, não pode ser 
tido com~ real. 

O SR. CAIADO DE CASTRO
Senhor Presidente, essa obra mag· 
nifica foi construfda em silêncio, 
anônimamente, mas é das mais 
grandiosas do Brasil. A Marinha de 
Guerra, como sempre, modesta, 
não pedindo coisa alguma, nem re· 
gateando elogios, pratica atos va
loroso,s, em silêncio . 

Quem conhece o Norte, quem por 
êle viaja, observa quão extraordi· 
nário é êsse trabalho, feito em ape· 
nas dois anos. . 

Para terminar, Senhor Presiden· 
te, rendo minhas homenagens ao 
nobre Senador Silvestre Péricles, 
lamentando apenas, hoje, bem co· 
mo há mu1tos anos, não poder con· 
cardar com Sua Excelência. 

Recordo um fato registrado em 
1939 quando seguimos, em compa· 
nhia do General Marshall para a 
América do. Norte. O General Góis 
Monteiro, com sua inteligência pri· 
vilegiada ... 

O Sr. Sérgio Marinho - Muito 
bem. 

O SR. CAIADO DE CASTRO
... em conferênc1a com o Estado· 
Maior dos Estados Unidos e o Pre· 
sidente Roosevelt, havia chegado à 
conclusão de que seria indispensá· 
vel adotarmos medidas no ,sentido 
Qa defesa do nosso continente, 

pois a guerra era inevitável e nela 
terlamos de entrar. Permitiram-se, 
então, entre outras coisas, as bases 
aéreas; e fomos, Sr. Presidente, 
acusados pelos comunistas de nos 
vendermos aos americanos. Dizia· 
se, na ocasião, que o General Góis 
Monteiro errara, nós que no·s sen
tíamos honrados, como ainda nos 
honramos, de haver pertencido 
àquela Comissão, a qual, oom o Es
tado Maior Americano, estudou a 
situação extraordinária em que se 
encontrava o Brasil o que permitiu 
não só a defesa do nosso territó
rio, como providências sõbre a ali· 
mentação dos brasileiros, a garan
tia da nossa integridade e a liber
dade dos povos. 

Tudo isso representou a obra 
gigantesca do General Góis Mon
teiro e do General Marshall; en
tretanto o General Góis Monteiro 
foi, como nós, também acusado. 

O sr. Jefferson de Aguiar - Per· 
mi te V. Exa. um aparte ? 

O SR. CAIADO DE CASTRO
Com prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Quero assinalar que a Constitui· 
ção Federal, artigo 180, § 2.o dis· 
põe: 

«As autorizações de que tra· 
tam os n.s. I, II e III poderão, 
em qualquer tempo, ser modi· 
ficadas ou cassadas pelo Con· 
se lho de Segurança N acionab. 

Além disso, com referência à ou· 
torga, devo acentuar, invocando 
parecer do nobre Senador Cunha 
Mello, na época Procurador do Tri· 
bunal de Contas, que três diplomas 
asseguravam a autoridade e obri· 
gavam o Governador do Amapá a 
lavrar os contratos e obedecer as 
ordens sup~riores. 

«Devidamente autorizado PC· 
lo Decreto n.0 28.182, de 31 de 
maio de 1950, o Sr. Governa· 
dor do Território do Amapli as· 
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sinou, em nome da União, um 
contrato com a Emprêsa In· 
dústr!a e Comércio de Miné· 
rios, S. A. - ICOMI «para 
estudos e aproveitamento de 
jazidas do minério de manga· 
nês~ em terras devolutas do 
referido Território». 

«Surgiu o Decreto-lei n. o 
9.858, de 13 de setembro de 
1946, dispondo .sôbre as jazi· 
das de Minério de manganiJB 
existentes no Território do 
Amapá». 

Assinale-se, também, o .final da 
decisão do Tribunal de Contas : 

«0 Tribunal ordena o regis· 
tro da escritura de 6 de junho 
de 1950, à vista do que conBta 
do processo e dos MrmoB da 
z.ei fli,O 1.235, de 14 de ti,OVEmJ,
brO de 1950». 

Era o esclarecimento que dese
java prestar. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
Concluo, Senhor Presidente, decla· 
rando com tôda honestidade c cer· 
teza moral, que tenho o Coronel 
Janary Nunes na conta de um 
grande bras;leiro ... 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Mui
to bem. 

O SR. CAIADO DE CASTRO -
. . . notável administrador, homem 
que muito fêz por nossa Pátria, 
merecedor, portanto, do nos.so res· 
peito. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE- Vai ser 
lido requerimento encaminhado à 
Mesa. 

É lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 161 de 1960 

Nos têrmos dos artigos 171, n.0 

J
1
, r. ~12, ;tlinca Z-l. do Rev,imento 

Interno, requeiro inclusão em Or· 
dem do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 10, de 1958, que dis
põe sôbre a estrutura administra· 
tiva da Previdência Social e dá ou· 

· tras providências, cujo prazo, na 
Comissão de Finanças já se acha 
esgotado. 

Sala das Sessões, em 10 de fe· 
vere!ro de 1960. - aunha Mello. 
- Lima Teixeira. - Gilberto Ma· 
rinho. 

O SR. PRESIDENTE - O pre
sente requerimento será discutido 
e votado depois da Ordem do Dia. 

Há outro requerimento que vai 
ser lido. 

É lido o seguinte 

REQUEIIIMIIINTO 

N.o 17, de 1960 

No.s têrmos do art. 330, letra. 
do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n.o 149 58, que dlsplie sô· 
bre a classificação de cargos do 
serviço público do Poder Executl· 
vo, estabelece os vencimentos cor· 
respondentes e dá outras providên· 
elas. 

Sala das 'Se.sslies, em 10 de fe
vereiro de 1960. - Freitas O a· 
valcanti - Gilberto Marinho. -
Novaes Filho. - Attilio Vivacqua. 
- LourivaZ Fontes. - Ounha 
Mello. -Paulo Fernandes.- Fer· 
nandeB Tá~ora. - Joaquim Paren~ 
te. - Moorfío Vieira. - Saulo Ra· 
mos. - Afonso Arinos. - Gas
par Vellos-o. - Vivalào Lima.
Mathias OZympio: - Le,nidas Mel~ 
Zo. - Paulo Fender. - Heribalào 
Vieira.- Taciano de Mello.- Sér· 
gio Marinho. - Lima Guimarães. 
- R~eginaldo Fernandes. - Dima 
Teixeira. - Padre OaZazans. 

O SR. PRESIDENTE - Tam· 
bém êsse requerimento será apre· 
ciado depois da Ordem do Dln . 

Vou submeter ao apoiamento dos 
Senhores $ent~dores o projeto de 
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lei proposto pelo nobre Senador 
Nelson Maculan, lido e por Sua 
Excelência justificado da tribuna. 

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

Apoiado. 
Vai às Comissões de Constitui· 

ção e Justiça, de Economia e rte 
Finanças. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votaçlfo, em discll8sáo úni· 
ca, do Requerimento n.0 14, 
de 1960, do Sr. Senador Jer. 
ferson de Aguiar e outros Se· 
nhores Senadores, solicitando 
urgMicia nos térmos do arti· 
go 330, letra c, do Regimento 
Interno, 11ara o Projeto de Lei 
da aamara n.0 5, de 1960, que 
autoriza o Poder Ezecutivo a 
insfiituir a Fundação das Pi<J. 
neiras Sociais. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre 
a mesa requerimento que vai ser 
lido. 

É Fdo e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTo 

· N.o 18, ·de 1960 

Nos térmos dos artigos 212, le· 
tra Z, e 274, letra b, do Regimento 
Interno, .requeiro adiamento da VO· 
tação, em discussão única, do Re· 
querlmento número 14, de 1960, a 
fim de ser feita na sessão de 11 do 
corrente. . 

Sala das Ses.sões, em 10 de feve
reiro de 1960 - João Villasbõas. 

O SR. PRESIDENTE- Em fa· 
ce da deliberação do Plenário, o 
Requerimento n.0 14, de 1960, é re· 
tirado da pauta dos trabalhos pa
ra ser incluído na Ordem do Dia 
da sessão de amanhã. 

Votaçã,o, em ']YI'imeira d!is· 
cUBIJ(IO, do Pro?eto de Emenda 

à Constituição n.o 2, de 1959, 
que altera diapositivos consti· 
tucionais referentes à organi· 
zação do Estado da Guanaba· 
ra, tendo Pareceres da Comis· 
são ES'Pecial: I - S6bre o prÕ· 
jeto inic·ial; n.o 233, de 1959, 
contrário (com votos em aepa· 
rado dos Senhores Senadores 
Jefferson de Aguiar e Afonso 
Arinos); II - Sóbre o subs· 
titm.tivo apresentado em Plend· 
rio em primeira discussão; nú· 
mero 925, sugerindo modifica. 
ções. 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença acusa o comparecimen· 
to de 46 Senhores Senadores. Não 
há número para a votação, que 
fica adiada. · 

Discussão única do Projeto 
de Lei da camara n.o 24, de 
1958' (n.0 1.471-49, na ca.mara) 
que regula o direito de greve, 
na forma do art. 158 da Cons· 

. tituição · Federal, tendo Pare· 
ceres, sob números 8 e 9, de 
1960, das Comissões: de Oons. 
tituição e Justiça, oferecendo 
substitutwo; de Legislação So· 
cial, favorável ao substitutivo 
(com votos em separado dos 
Senhores Senadores Caiado de 
Castr.o e Souza Naves). 

O SR. PRESIDEN"I'E - Sôbre a 
mesa, requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o se.guinte 

IU!QUERIMENTO 

N.o 19, de 1960 

Nos têrmos dos arts. 212 letra 1, 
e 274, letra b, do Regimento In· 
terno, requeiro adiamento da dis· 
cussão do Projeto de Lei da Càma· 
r::t n.0 24, de 1960, a fim de ser 
feitu na próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 10 de teve· 
reiro de 1960. - Jefferaon de 
Ambiar. 

) J 
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O SR. PRESIDENTE - De 
acõrdo com o voto do Plenário, o 
Projeto de Lei da Câmara n.o 24, 
de 1960, é retirado da Ordem do 
Dia para ser incluído na próxima 
.sessão. 

Está finda a matéria constante 
do avulso da Ordem do Dia. 

Vou submeter à apreciação do 
Plenário os requerimentos lidos na 
hora do Expediente. 

Em discussão o Requerimento 
n.o 16, de 1960, do Senhor Cunha 
Mello e outros Senhores Senado· 
res, de Inclusão na Ordem do Dia 
:lo Projeto de Lei da Câmara n.0 

10, do 1958, que dispõe sõbre a 
estrutura administrativa da Previ
dência Social. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

'O SR. PRESIDENTE - Em vir
tude de haver pedido a palavra o 
nobre Senador Lima Teixeira, fica 
adiada a discussão. 

Em votação o Requerimento n.0 

17, de 1960, do Sr. Fre1tas Cavai· 
canti e outros Senhores Senadores, 
de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n.o 149, de 1958, que 
dispõe sõbre a cla,ssificação de car· 
gos do serviço público do Poder 
Executivo. 

. O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Haven· 
do pedido a palavra o nobre Sena
dor Jefferson de Aguiar, a votação 
do requerimento fwa adiada. 

Está esgotada a matéria da Or· 
dem do Dia. 

Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão. 

vinte e uma horas, para a qual 
designo a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara n.o 24, de 1958 
(n.0 1.471·49, na Câmara) que re· 
gula o direito de greve, na forma 
do art. 158 da Constituição Fede· 
ral, tendo Pareceres, sob ns. 8 e 
9, de 1960, das Com' ssões : de Com;. 
tituição e Justiça, oferecendo su· 
bstitutivo i de Legislação Social, fa· 
vorável ao substitutivo (com votos 
em separado dos Senhores Senado· 
res Caiado de Castro e Souza Na· 
ves). 

2 -Discussão única da Redação 
Final do Projeto de Lei do Sena· 
do n.0 28, de 1959, de autoria do 
Senhor Senador Silve,stre Pérlcles, 
que institui o .s:Dia de Deodoro» 
(redação oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer núme· 
ro 10, de 1960). 

3 - Discussão única da Reda· 
ção Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei. da Câmara n.0 

51, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas, o cré· 
dito especial de Cr$ 2.000.000,00 
para construção do prédio próprio 
para a Agência Postal Telegráfl· 
ca, na c1dade de Capanema. Estado 
do Pará (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Pa· 
recer n.0 11, de 1960). 

4 - Discussão ún1ca do Pare
cer da Comissão de Economia sô· 
bre a Mensagem n.o 45, de 1960, 
pela qual o Sr. Presidente da Re· 
pública submete ao Senado a es· 
colha do Dr. José Augusto Bezer· 
ra de Medeiros, para Membro do 
Conselho Nacional de Economia. 

Está encerrada a sessão. 
Convoco os Senhores Senadores Levanta-se a sessão às 16 horas 

para uma extraordinária, hoje, às e 45 minutos. 



19. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
em 10 de fevereiro de 1960 

EXTBAORDINAlUA 

PRESID:S:NCIA DO SENHOR CUNHA :MELI.O 

As 21 horas, acham-se presen-
tes os Senhores Senadores : 

Mourão Vieira. 
CUnha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Lobão da Silveira. 
Vlctorlno Freire. 
Eugênio de Barros. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Fernandes Távora. 
Menezes P'rnentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Herlbaldo V'eira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabelra. 
Attillo Vivacqua. 
Jefferson de ""guiar . 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

. Milton Campos. 
Padre Calazan.s. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mel! o. 
João Villasbôas. 
Fernando 'Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 

Saulo Ramos . 
Mem de Sá. 
Guido Mondln. - (41). 

O SR. PRESIDENTE- A lista 
de presença acusa o compareci· 
mento de 41 Senhores Senadores. 
Havendo número legal, está aberta 
a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

o Senhor Segundo Suplente, 
servindo de Segundo. Secretá
rio procede à leitura da Ata 
da' sessã,o anterior, que, posta 
em disC'Ussão. é sem debate 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE - Não há, 
sõbre a mesa, Expediente para a 
leitura. 

Tem a palavra o nobre Sena· 
dor Saulo Ramos, orador inscrito. 

O SR. SAULO RAMOS - (Le o 
o seguinte di8curso) - Senhor Pre· 
sidente, o aproveitamento do Pôr
to de São Francisco do Sul. no nor· 
te do Estado de Santa Catarina, 
como pôrto exportador de café, foi 
aceito e aprovado pela Junta De
liberativa .. do . .Instituto Bras'Ielro 
de Café, numa de· suas reuniões, le· 
vadas a efeito no ano findo. Essa 
acertada Iniciativa da autarquia 
cafeeira decorreu do fato de que 
o Pôrto de Paranaguá, no Paraná, 
já não se encontrava. tal o seu 
estado de congestionamento, em 
condições de arcar sôzinho com o 
pêso da exportação daquele produ· 
to básico da economia paranaense, 
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em face não só das condições téc
nicas de suas instalações portuá· 
rias, como também pelo estado de 
acesso dos canais de navegação, 
tendo-se em vista o limite do ca
lado dos navios de maior tonela· 
gem. 

Assim, Senhor Presidente, o pôr· 
to de São Francisco foi lembrado, 
não só pela proximidade do de Pa· 
ranaguá, como também pela mag· 
nifica segurança · de seu ancora
douro, pelo alto calado que oferece 
às grandes embarcações, acres· 
cendo ainda a circunstância de que 
São Francisco se encontra entro· 
sada na mesma rêde de transpor
tes e comunicações rodo-ferroviá· 
rias com o Paraná. 

Senhor Presidente· : Levada a re
solução da Junta Deliberativa do 
I.B.C. ao Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda, êste ao remetê-la ao 
Exmo. Sr. Presidente da Repúbli· 
ca votou-a. sendo que uma das ra· 
zões argUidas se estribava no fato 
de que não possui ainda a cidade 
de São Francisco uma Agência do 
Banco do Brasil para efetuar as 
operações bancárias necessárias à 
oficialização, ficando assJ:m poster· 
gada para prazo mais distante 
aquêle aprove.itamento estabeleci· 
do pelo I.B.C. 

(Interrompendo a leitura) - Se
nhor Presidente, não se justifi
ca a inexistência, naquele tradicio
nal põrto de uma agência do Ban· 
co do Brasil. Bastaria, tão sõmen. 
te, se abrisse, ali, um escritório dês· 
se estabelecimento de crédito, pa · 
ra que o Põrto de São Francisco 
viesse a prestar inestimáve:s servi
ços no escoamento da grande pro· 
dução cafeeira do Estado do Para· 
ná. Podendo abrigar barcos de 
qualquer tonelagem, lamentàvel· 
mente êstes ali não apartam, per. 
manecendo as mercadorias acurnu· 
!adas nos armazéns. sem a menor 
providência dos Podêres Públicos. 

(Lendo) 
Senhor Presidente, ao ensejo 

desta exposlção e atendendo ao 
ardente desejo das populações do 

norte catarinense para que se tor
ne realidade a inl cia tiva tornada 
pelo r.B.c., formulo caloroso apê
lo ao Exmo. Senhor Presidente da 
·República no sentido de que seja 
logo instalada em São Francisco a 
Agência do Banco do Brasil reque· 
rida e oficializado, em seguida, o 
põrto mencionado para a exporta· 
ção do café. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Conti· · 
nua a hora do Expediente. 

O SR. GASPAR VELLOSO -
(*) - Senhor Presidente, aprovei· 
to a oportunidade que me é ense
jada para discutir assunto que, ho
je, estêve em pauta, ao final da 
sessão da tarde. 

Não assisti, por encontrar-me au. 
sente do recinto, à le'tura do re· 
querimento formulado por Vossa 
Excelência, Sr. Presidente, soli
citando a inclusão. na Ordem do 
Dia da primeira sessão ordinária, 
do projeto referente à assistência 
social, que se encontra, segundo 
aquêle requerimento, há mais de 
30 dias na Comissão de Finanças, 
sem o devido pronunciamento dêsse 
órgão. 

Quero esclarecer, nesta oportuni· 
dade, o que tem acontecido com a 
proposição em referência. Oriundo 
da Câmara 'dos Deputados, teve 
ela tramitação demorada nesta 
Casa. Na ·Comissão de Leg1slação 
Social, se não me falha a memória, 
foi Relator da matéria o ilustre 
Senador Lima Teixeira, membro 
do Partido Trabalhista Brasileiro, 
infelizmente ausente, neste mo· 
menta. 

Não ignora V. Exa., Senhor 
Presidente, tampouco os emlnen· 
tes Membros do Senado, que aquê
le representante viajou pela Eu· 
ropa durante três meses, periodo 
em que o projeto ficou em estudo 
na referida Comissão, sem anda· 
mento. 

( •.) - Nllo foi rovi8iO pelo orarlor, 
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Depois de longo exame por par· 
te dos Senhores Senadores que in
tegram as diversas Comissões por 
onde transitou, foi êle, quase em 
fins do ano passado enviado à Co
missão de Finanças para opihar. 

Distribuída a proposição ao ilus· 
tre e caro Senador Dix-Huit Rosa· 
do, S. Exa. pôs-se imediamente em 
campo e, depois de estudos acura· 
dos, apresentou seu parecer que, a 
requerimento de um dos membros 
da 'Comissão de Finanças, deixou 
de ser lido numa das últimas ses· 
sões do ano findo, para ser, a re· 
querimento dêsse mesmo Senador, 
publicado e mais demoradamente 
examinado pelos Srs. Senadores 
em suas residências. Isto porque o 
assunto era de tal monta que não 
permitia fõsse discutido ou apro· 
vado sem maiores estudos. 

Na qualidade de Presidente .. da 
Comissão de Finanças, mandei pu
blicar o parecer, para conhecimen· 
to de todos os Senhores Senadores. 

Devo· declarar que, na ocasião, 
em que o projeto foi levado à Co· 
missão que presido, estávamos nós, 
os Senadores que compõem aque
la Comissão, com acúmulo de ser· 
viço, em decorrênc'a não só de ma· 
téria em tramitação normal como, 
ainda, da relativa ao Orçamento, 
vindo da >Câmara com grande 
atraso. 

!!: bem de ver, Sr. Presidente, 
pela premência dos prazos fatais, 
em matéria orçamentária, que a 
Comissão de Finanças, com sua 
função precipua. a ela dedicasse 
tõda a sua atenção. Apesar disso, 
o Senador Dix Hu!t Rosado, em 
prazo razoável, apresentou seu pa· 
recer, que foi publicado. 

Esgotado o prazo legal de fun· 
cionamento desta Casa do Con· 
gresso, aguardou aquela Comissão, 
para estudar o projeto de Previ· 
dência Social, 0 inicio da sessão 
extraordinár.fa, que se inici.ou no 
dia 18 do mês passado. Infel'z
mente, porém, a ausência forcada 
do nosso Relator, o .Senador Dix-

Huit Rosado, - que tão gentilmen· 
te se prestou a emitir parecer sõ· 
bre o assunto, apó,s demorados es· 
tudos, - não permitiu que a Comis
são de Finanças discutisse seu pa. 
recer. 

Devo informar que convoquei, 
por diversas vêzes, a Comissão de 
Finanças - e a Ca.sa é testemu· 
nha elo meu esfôrço, devotamento 
e interêssc no desempenho das mi
nhas funções como Presidente dês· 
se órgão; - entretanto, só ontem, 
em data normal, verificou-se a reu
niüo da Comissão, poi.s que, na pri· 
meira terça-feira, em que nos de· 
veríamos reunir, tivemos nossos 
trabalhos suspensos e·m homena· 
gem à memória do nosso ilustre, 
querido e saudos·o Líder, Senador 
Lameira Bittencourt. Infelizmente, 
na única sessão realizada no perío
do da convocação extraordinária, 
faltou o Relator. Não me pareceu 
prudente, na sua ausência, subme
ter à discussão assunto de tal 
magnitude. 

Esta, Senhor Presidente, a razão 
por que ontem. na sessã·o ordinâ· 
ria. a Comis.são de Finanças não 
discutiu e não aprovou as emendas 
contidas no parecer emitido pelo 
Senador Dix-Huit Rosado. Para 
isso, gostaria de ouvir a opinião 
dos meus pares e, na qualidade de 
Presidente daquela Comissão pen· 
so que agi muito bem, não colo· 
cando em pauta o projeto de Pre
vidência Social, na ausência do 
ilustre membro daquele órgão, por 
mim designado Relator. 

:ll:stes Senhor Presidente, os es· 
clarecimentos que desejava prestar, 
de vez que o Requerimento de Vos· 
sa Excelência deve ser decidido 
amanhã. Reconhecendo em Vossa 
Excelência um grande Pres1dente, 
um grande Lider e um grande Se· 
nador, senti-me na obrigação de 
assim me manifestar, uma vez que 
só tomei conhecimento do seu re· 
querimento esta tarde ao terminar 
a sessão, pois me encontrava na 
Comissão de Relações Exteriores, 
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em sessão que só terminou depois 
de encerrada a do Plenário. 

l!:stes os esclarecimentos que te· 
nho o prazer e a honra de prestar 
a V. Exa., e à Casa. <Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Conti
nua a hora do Expediente. 

Não há mais orador inscrito. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão única. do Pro;etp 
de Lei da OO.mara n.0 24, de 
1958 ( n.0 1.471-49, na O limara) 
que regula o direito de greve, 
na forma do art. 158 da Cons
tituição Federa!, t81Vdo Parece
r~es ns. 8 e 9, de 196(), das Co
missões: de Constituição e Jus
tiça, oferecendo substitutivo·; 
de Legislação Social, fa:vorá
ve! 1110 substitutivo (com votos 
em separado, dos Srs. Senado
res Caiad,o de Castro e Souza 
Naves). 

O SR. PRESIDENTE - Sõbre 
a mesa emendas que vão ser lidas 
pelo Senhor Primeiro Secretário. 

São lidas e apoiadas as se
guintes : 

Ao art 1.o. 

EMENDA 

N.O 2 

Onde se diz: - «o Sindicato~. 

Diga·se : - «a entidade Sindi-
cab. 

Justificação 

Idêntica à da Emenda n.0 5. 

Sala das Sessões, em 10 de fe
vereiro de 1960. - Saulo RfllmOs. 

EMENDA 

N,O 3 

Substitua-se o parágrafo único 
do artigo 2.0 do projeto, pelo se-
guinte·: · 

«para os efeitos desta lei, con
siderar.se-á. greve illclta a dimi
nuição injustificada do ritmo da 
produção quando realizada coleti
vamente,_ 

Justificação 

A diminuição Injustificada do rit
mo da produção, quando realiza· 
da coletivamente, é expediente an· 
Usoclal, pois fere os interêsses 
maiores da produção, sôbre os 
quais repousa, em última análise, 
a economia da própria Nação. 

O projeto visa assegurar aos em· 
pregados o exereicio do direito de 
greve em têrmos amplos. Se êles 
têm reivindicações a fazer do em· 
pregador, devem se valer dos meios 
legais postos à sua disposição pelo 
legislador. Não se compreende, 
conseqüentemente, que prescindam 
dêsses recursos e usem de proces
sos ilegítimos, como é a deliberada 
diminuição do ritmo da produção, 
para forçar o atend'mento de tais 
reivindicações. 

Sala das Sessões, em 10 de fe
vereiro de 1960. - Le6nidas MeZ!o. 

EMENDA 

N,0 4 

Art. 2.0 , parágrafo único: -
Dê-se ao parágrafo a seguinte re-
dacão: · 

Parágrafo único «~ prolb'da a di
minuiçlio Injustificável do ritmo da 
produção, ou de qualquer atividade, 
a pretexto de forçar a concessllo de 
reiVindicações, ou de acelerar o pro
nunciamento judicial nos dlssidlos 
em andamento», 

Justifical)ão 

A diminuição do ritmo da produ. 
ção,, ou de qualquer ativldade, im· 
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porta em prejuízo para a emprê· 
sa e a economia do Pais, afiguran· 
do-se uma verdadeira greve não de· 
clarada, imcompativel com as re
gra~ C?rientadoras desta lei que 
disciplinam a legitimidade do exer· 
ciclo do direito de greve. 

Sala das Sessões, em 10 de fe· 
vereiro de 1960. - Francisco Gal· 
lotti. - João Arruda. 

EMENDA 

N.0 5 

Substitua-se o art. a. o do pro· 
jeto pelo seguinte : 

4:Art. 3.0 - Cabe à categoria 
profissional, aos trabalhadores de 
uma emprêsa, de um de seus esta· 
beleclmentos ou de qualquer de 
suas seções, em assembléias ·dos 
I~teressados, promovida obrigatõ· 
r1amente pelo .seu Sindicato, deci· 
dir da conveniência da greve. 

§ 1.0 - Na falta de Sindicato a 
assembléia será promovida, no 
mais curto prazo pela Federação a 
que se vincularia aquêle e, na ine· 
xistência desta, pela corresponden
te •Confederação. 

§ 2.0 - Quando se tratar de ca
tegoria profissional não organiza. 
da em Sindicato ou não represen· 
tada por entidade sindical de grau 
superior, a assembléia será premo· 
vida pelos próprios interessados». 

Justificação 

A referida emenda consta do 
Memorial da Primeira Conferência 
Sindical Nacional, ratificada pela 
Segunda Conferência, com a par· 
ticipação de mais de 2. 000 delega. 
dos, representantes das classes Sin· 
dicals do Pais. 

O voto em separado do ex-Sena· 
dor Souza Naves. na Comissão de 
Legislação Social, já h a via suge
rido essa.s modificações, que são 
em última instância, as aspirações 
dos trabalhadores brasileiros con. 
substanciadas nos dois conclaves 

nacionais de suas entidades de 
classe. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
relro de 1960. - Saulo Ramos. 

EMENDA 

N.0 6 

Substitutwo do Relat.or, Se
nador Jefferson d.e Aguiar : 

Art. 3.0 - Parágrafo único 
Dê-se-lhe a seguinte redação : 

«Só são consideradas licitas as 
greves reivindicatórias de natureza 
económica». 

Justificação 

Fora dêsse conceito, não se . j1:1s· 
tifica a greve. As demais reJvm
dicações vinculadas ao exercício da 
atividade profi:ssional são solucio
náveis através dos órgãos admini,s· 
trativos e da própria Justiça do 
Trabalho. 

A greve, histõricamente, sempre 
se limitou à obtenção de melho· 
rias salariais e outras de finalida· 
de económica. 

Sala das Sessõe.s, em 10 de fe· 
verelro de 1960 - Francisco GaJ. 
lotti. - João Arruda. 

EMENDA 

N.0 7 

Substitua-se o artigo 5.0 pelo se· 
guinte: 

Art. 5.0 O direito de greve não 
pode ser exercido pelos servidores 
da União, Territórios, Estados, Mu
nicípios e autarquias, e pelos em· 
pregados nas atlvidades fundamen· 
tais previstas nos parágrafos do 
presente artigo . 

§ 1.0 - Consideram .. se funda· 
mentais, para os efeitos da presen· 
te lei, as atividades nos serviços 
de água, energia, gás, luz, esgotos, 
comunicações, transportes, carga, 
descarga, serviço funerário, hospi
tais e maternidades, venda de gêne
ros allmentic!os de primeira neces· •• 
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sidade, farmácias e drogarias, ho· 
téis e indústrias básicas ou e.ssen· 
ciais à defesa nacional. 

§ 2.o - O Conselho de Segu· 
rança Nacional indicará as indús· 
trias básicas ou essenciais à defe· 
sa nacional e, por decreto, o Poder 
Executivo homologará a indicação. 

Suprima·se todo o 'Capitulo III 
do Título I, todo o Capítulo II do 
Título II, as alineas V e VI do ar· 
tlgo 42, e as expressões «de 30 
(trinta) dias, nas atividade.s fun· 
damentais e» e «nas atividades 
acessórias», do artigo 12. 

Justificação 

Tem a emenda proposta à Re· 
dação 'do art. 5.0 do projeto, o 
objetivo principal de estender, aos 
empregados em atividades es.sen· 
cia's à vida do povo e à segurança 
nacional, a proibição de paralisa
ção do trabalho, por efeito de gre. 
ve, proibição essa só prevl~ta n? 
dito artigo, com sua redaçao or1· 
ginal, para os servidores da União, 
Territórios, Estados, Municípios e 
autarquias. 

Tal extensão é perfeitamente !e· 
gítlma. 

Não podem os interêsses - mes· 
mo os mais respeitáveis - de um 
ou alguns grupos de trabalhadore,s, 
sacrificar os de tôda a cole ti vi
dade. 

Bem fáeil é prever a dificulda· 
de de manutenção da ordem públi· 
ca e de preservação da se.gurança 
nacional. num Pais com as cidades 
sem serviço de água, sem energia, 
sem gás, sem iluminação púbFca e 
particular, sem esgotos, sem comu
nicações, sem transportes, sem ser
viços de carga e descarga, sem ser
viço funerário, sem hospitais, sem 
maternidades, sem a distribuição 
de gêneros alimentícios de primei· 
ra necessidade, sem hotéis, sem 
farmádas e drogarias, e com as 
suas indústrias básicas e essen
ciais à defesa nacional paralisadas. 

Tudo impõe, assim, que a prol· 
bição contida no artigo s.o do pro· 

jeto com sua redação inicial seja 
tornada extensiva a tôdas as atl· 
vidades fundamentais, tanto mais 
quanto d1spõe o Estado de melas 
- inclusive os assegurados pelos 
artigos 146 e 151 da Constituição 
Federal - para resguardar os 1~ 
gítimos interês.ses dos trabalhado· 
res em tals atividades, sem que 
precisem êstes, para tal resguardo 
da medida extrema da greve. 

Por outro lado dúvida não pode 
haver sõbre a constituc;onalidade 
daquela extensão, de vez que o Su· 
premo Tribunal Federal, em plena 
vigência da Constituição de 1946, 
vem resolvendo, reiteradamente, 
pela compatibilidade entre o esta
tuido no art. 158 da Lei Magna e o 
di,sposto pelo Decreto-lei n.o 9.070, 
de 1946. que veda, como ilegal a 
greve nos serviços fundamentais. 

Quanto à supressão no artigo 5.0 

do projeto, das expressões «salvo 
se se tratar de serviçe industrial e 
o pessoal não receber remunera· 
ção fixada por !eh, é medida de 
rudimentar cautela. 

Saber qual a remuneração a que, 
por lei, têm direito os trabalhado
res em determinadas c'rcunstãn· 
elas, é, muitas vêzes matéria que 
exige, até, o pronunciamento do 
Poder Judiciário, e cuja solução 
não pode ficar ao arbítrio das par
tes interessadas, sendo certo que a 
lei já prop'cia meios rápldos e efi· 
cientes para a cobrança, pelos tra· 
balhadores. da remuneração que 
lhes seja devida, desde que haja 
r!!cursos para pagã-la, que tnexis. 
tmdo ta's recursos a greve será, 
também, absolutamente lnút11. · 

Finalmente, a supressão do Ca· 
p!tulo III do Titulo I, do Capitulo 
II do Título II e das a!ineas V e 
VI do art. 42 (o primeiro regulan· 
do a ,greve nas ativldades tunda· 
mentais e os restantes estabelecen
do normas de contrôle de tarlfas e 
preços tabelados que só a essas ati· 
vldade,s se referem), bem como das 
expressões do artigo 12 que dis· 
tlrlguem condicões de greve nas ati· 
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vjdades «fundamentais:~> e cacessó· 
rias», decorrerá da modificação 
do artigo 5.0 do projeto, eis que, 
vedada a paralisação coletiva do 
trabalho nos s~rviços fundamen· 
tais, não haveria como manter di.S· 
positivos que às greves em tais ser· 
viços dizem respeito, e a estas dis· 
tinguem das realizadas em ativida· 
des acessórias. 

Sala das Sessões, em 10 de fe· 
vereiro de 1960. - Joaquim Pa· 
rente. 

EMENDA 

N.0 8 

Art. 6.0 - Acrescente·se o se
guinte parágrafo único : 

Parágrafo único. «Quando o sin· 
dicato representar mais de uma ca· 
tegori~ profissional, a autorização 
para a greve deverá resultar de de· 
liberação exclusiva do.s associados 
integrantes de cada uma delas, pe· 
lo quorum referido neste artigo». 

Justi/icaç(í;o 

Não é justo que a decisão da 
greve; nos sindicatos ecléticos, se
ja tomada pelo voto indistinto do 
Plenário. Cada profissional deve 
votar relativamente à sua catego· 
ria, .sem imiscuir-se no interêsse 
das categorias estranhas. 

Sala das Sessões, em 10 de fe· 
vereiro de 1960. - Francisco Gal
kltti. - João Arruda. 

EMENDA 

N.0 9 

Dê-se a seguinte redaçlio ao art. 
6.o do substitutivo : 

«0 exercicio do direito de greve 
deverá ser autorizado por decisão 
da Assembléia Geral do Sindicato 
com a presença, em primeira con· 
vocação, de dois terços dos a'Sso
ciados e, em segunda convocação, 
de metade e ·mais um dos mesmos. 
A votação, em qualquer caso, será 
realizada por escrutínio secreto e 
tomada por maioria de votos» . 

Justificação 

A deflagração de uma greve, à 
vista das graves conseqUências que 
acarreta, não pode ser o resultado 
da vontade de minorias atuantes. 
Deve, ao contrário, espelhar a von· 
tade da própria maioria dos inte· 
re.ssados. Nada mais natural, por· 
tanto, que fixar em dois terços o 
quorum exigido para a instalação 
e realização da Assembléia em pri· 
meira convocação, tal como o fêz o 
projeto, elevando êsse «quorum» 
para metade mais um, para os ca
sos de segunda convocação. No 
que se refere à deliberação da As· 
sembléia a emenda mantém o cri
tério do projeto. 

Sala das Sessões, em 10 de feve. 
reiro de 1960. - Leónidas Miello· · 

EMENDA 

N.0 10 

Art. 6.o, § 6.0 - Suprima-se a 
parte final do parágrafo, assim 
redigida: 

«Sem prejuízo da participação da 
minoria na suspensão temporária 
do trabalho, nos têrmos desta lei». 

Justificação 

l'mpõe·se a supressão sugerida. 
Se a greve resulta da vontade da 
maioria, a ela deve submeter-se a 
minoria. ll: o principio democrá· 
tico. Admitir que a minoria ven· 
cida possa fazer uma greve res· 
trita é atentar contra o desejo da 
categoria profissional. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - FranCisco Gallotti. 

João A rrtUJ.a, 

EMENDA 

.:N.o 11 

(Ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça) . 

Suprima-se o Capítulo II do Tf. 
tulo II, Isto é, o art. 36 e seu pa· 
rágrafo único. 
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JusVificação 

O parágrafo único do artigo 151 
da Constituição Federal só admite 
a revisão de tarifa.s dos serviços ex
plorados por concessão, a fim de 
que os lucros dos concessionários, 
não excedendo à justa remunera
ção de capital, lhes permita aten
der às necessidades de melhora
mentos e expansão dêsses servi
ços. 

Não admite tais alterações para 
efeito de aumento de salários, uma 
vez que a Consolidação das Leis do 
Trabalho autoriza a redução dos 
proventos dos empregados quando 
os lucros da emprêsa não forem 
sufic:entes para os manter. 

Não é justo que se imponha ao 
povo o encargo de pagar aumentos 
de salários de empregados de tais 
emprêsas. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - João Villasb6as. 

EMENDA 

N.0 12 

Substitutivo do Relator, Senador 
Jefferson de Aguiar: 

Art. 6.o, § 3.0 - Suprima-se. 

Justificação 

. Não se justifica a diminuição do 
«quorum» geral pelo fato de ser 
numerosa a categoria profissional. 
- Seria a prevalência de uma mi· 
noria irrisóri.a contra a·s minorias 
efetivas e autênticas. A lei deve 
incentivar a representação real e 
não desestimulá-la. 

Sala da,s Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Francisco Gallot
ti. - João Arruda. 

Ao art. 9.0 • 

EMENDA 

N.O 13 

Substitua-se a expressão : «O sin
dicato:~>. Pela seguinte : «a entida· 
de sindical~. 

Justificação 

Idêntica à da Emenda n-0 5. 
Sala das Sessões, em 10 de feve

reiro de 1960. - Saulo Ramos. 

EMENDA 

N.0 14 

Ao art. 10. 
Acrescente-se, no final dêsse ar

tigo, o seguinte : dlcita»-

Justificação 

Quando a greve fôr ilícita, a dis· 
pensa do empregado é justa. 

Sala das Sessões, em 10 de feve. 
reiro de 1960. - João Vinasb6as. 

EMENDA 

N.0 15 

Substitua-se, no artigo 11, a ex· 
pressão «e de .10 (dez) dias, nas 
fundamentais», pela e3;pressão «e 
de 30 (trinta) dias nas fundamen
tais:~~. 

Acrescente-se, em seguida ao ar
tigo 14, um artigo <15), estabelecen
do: 

«A abstenção ao trabalho nas 
atividades fundamentais será licita, 
depois de transcorridas trinta (30) 
dias do recebimento das notifica· 
çõcs previstas no artigo 11 da pre· 
sente lei, salvo se o Conselho de 
Segurança Nacional a declarar le
siva à ordem pública ou à segu
rança nacional, na forma do dis
posto no parágt:afo 2.0 dêste ar
tigo» .. 

§ 1.o - Em se tratando de servi
ços públicos concedidos, realizar
se-á obrigatÕ'!'iamente, no ·prazo 
previsto neste artigo, por Iniciativa 
do Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio, reunião entre ·os 
representantes dos Sindicatos dos 
Trabalhadores interessadas, da ·em
prêsa ou emprêsas concessionárias 
at'n·gidas pela deliberação de greve 

·e do poder público concedente, para 
estudo, em conjunto, das ·medidas 
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destinadas a solucionar as ques
tões que hajam dado origem ao 
movimento. 

§ 2.o- No me$mo prazo, o Con· 
selho de Segurança Nacional deci· 
dirá se a greve projetada em ati· 
vldade fundamental é, ou não, le· 
siva à ordem pública e à seguran· 
ça nacional». 

Inclua-se, depois da alínea V do 
artigo 24, uma alínea (VI), com a 
seguinte redação : 

4:Se disser respeito a qualquer das 
atividades enumeradas no artigo 14 
e fôr considerada lesiva à ordem 
pública, ou à segurança nacio
nal, na forma do disposto no art. 
15, § 2. 0 da presente lei» . 

Justificação 

A simples enumeração das ativi· 
dades fundamentais, contida no ar· 
tigo 14 do projeto, bem demonstra 
seu relevante interêsse para a co
letivldade, que é dever precipuo do 
Estado resguardar. 

Por muito respeitáveis que se· 
jam as reivindicações de alguns 
trabalhadores, não é possível per· 
mltir que se sobreponham, de ma
neira ·absoluta, aos não menos res
peitáveis lnterêsses do restante do 
povo e às necessidades da própria 
segurança nacional. 

A maioria das atividades funda· 
mentais é inerente a serviços pú· 
blicos concedidos, que dependem de 
tarifas destinadas, inclusive, à re
muneração dos que nêles traba· 
lham, e a revisão dessas tarifas 
não pode, por motivos óbvios, ser 
levada a efeito no exíguo prazo de 
dez (10) dias, que a presente emen· 
da amplia para trinta (30), esta· 
belecendo, ainda, a obrigatorieda· 
de de um estudo conjunto, da ma· 
téria, sem o qual é evidente que a 
mesma não poderá ser solucionada 
da maneira mais conveniente para 
todos. 

Além disso, é claro que se êsse 
estudo levar à conclusão de «im· 
possibilidade, de atendimento às 
r~ivindicaçOes dos trabalhadores ... ' ' . ' . 

do grupo interessado, a greve será 
de todo inútil, por impossível o seu 
objeto. 

Por outro lado, justifica-se plena· 
mente seja ela impedida, em bene· 
ficio da coletividade, desde que o 
Conselho de Segurança Nacional 
verifique que dela resultará risco 
para a ordem pública ou para a 
própria segurança do Pais. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Joaqu·i!m Parente. 

EMIIlNDA 

N.0 16 

Substitua-se as palavras finais : 
«sumàriamente afastados do car· 
go, pelas seguintes : 
«submetida a processo regular~. 

Justificação 

O afastamento do cargo é uma 
penalidade que deverá decorrer de 
um processo normal. 

Sala das Sessões, em 10 de fc· 
vereiro de 1960. - João Villasb6as. 

EMIIlNDA 

N.0 17 

Substitutivo do R.elator, Senador 
Jeflerson de Aguiar : 

Art. 10. Dê·se a seguinte reda· 
ção ao artigo e seu parágrafo 
único: 

Art. 10. «Não existindo sindi· 
cato que represente a categoria 
profissional, a greve decorrerá de 
decisão da maioria absoluta dos 
empregados das emprêsas integran· 
tes da categoria econômica corres· 
pondente, através de plebiscito pro· 
cessado e apl,'<ivado por delegados 
do M'n.istério do Trabalho, Indús
tria e ·comércio, designados pelo 
titular da Pasta, ou seus delegados 
nos Estados». 

Parágrafo· ·único - Aplica-se a 
êste artigo o disposto no § s.o do 
arti~o 6.o desta Jei 1 
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Justificação 

Na falta de Sindicato, só os em· 
· pregados nas emprêsas a que se 
vinculam podem e devem decidir 
da greve. O órgão federativo, ou 
confederativo, não está em condi· 
ções de .reunir, sequer de convocar, 
os trabalhadores da categoria não 
agrupada ainda em sindicato,. Im· 
põe .se, neste caso, a aplicação do 
princípio já consignado no projeto 
(§ 4.0 do artigo 6.o), quando se 
transfere, para os estabelecimen· 
tos, através de plebiscito, e decla· 
ração de greve nas categorias re· 
presentadas por sindicatos que não 
reúnem a metade dos respectivos 
profissionais. 

- A emenda, no parágrafo úni· 
co, manda aplicar ao artigo o prin· 
cípio do artigo 6.o, § s.o, que veda 
ao empregador e seus prepostos a 
participação .no plebiscito, sob pe
na de nulidade. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Francisco Gallot. 
ti. - João Arruda . 

N.0 18 

Suprima·se o inciso IV do artigo 
21 do .substitutivo. 

Justificação 

A pro'bição ao empre,gador de 
contratar novos empregados para 
substituir os grevistas, além de 
constituir cerceamento na liberda
de de organ1zação das emprêsa'S, 
outorga excepcional. vantagem aos 
mesmos. A lei deve situar o pro
blema em têrmos eqUidistantes pa
ra os empregados e para os emp_re. 
gadores. Se reconhece em favor dos 
primeiros, como legitimo, o direito 
de se absterem coletivamente do 
trabalho, deve reservar aos segun· 
dos o direito de proceder, dentro de 
suas emprêsas, na forma que me
l)lor co.nsulte aos seus lnterêsses. 

' ' . . 

Por tais razões, deve ser ellmi· 
nado do substitutivo o inciso em 
referência. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Leónidas Mello. 

EMENDA 

N.0 19 

Art. 21, item IV - Suprima·se. 

Jusl!ificação 

Constitui violênéia e atentado à 
liberdade do empregador não po
der êste admitir, quando o dese· 
jar, pessoal para . a .sua emprêsa. 

A greve, apenas, dá ao empre
gado o direito de não trabalhar, 
nunca o de obstar o patrão a em· 
pregar quem quiser, no estabeleci· 
mento de sua propriedade. A res· 
trição contida no item impugnado 
é, além do mais, flagrantemente in· 
constitucional. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Francisco Gallotti. 
- João Arruda. 

EMENDA 

N.0 20 

Suprima·se o inciso III do arti· 
go 21 do substitutivo. 

Justificação 

A garantia de permanência no 
emprêgo asseguraria ao emprega· 
do grevista uma estabilidade es· 
pecial, que estaria ·a estimular, sem 
dúvida, a eclosão periódica de gre
ves. 

O dispositivo, conseqüentemen
te, não pode prevalecer mesmo por· 
que estabelece tratamento discri
minatório entre grevistas e não 
grevistas, o que não se compade
ce com os principias orientadore.s 
do direi to social. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
rr.lro ele 1960, --- _Le6n·idaB Jlf(?llO: 
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BMENDA 

N.0 21 

Art. 21 - item III - Supri· 
ma·se. 

J usti/ic(U,;ão 

O disposto no item cuja supres· 
são .se sugere importa em estabi· 
llzar 0 empregado antes do praoo 
legal de dez anos. · 

É sempre licito ao empregador 
dispensar o empregado, desde que 
lhe pague a indenização correspon· 
dente, porque tal atitude decorre, 

. muita vez, de novas condições de 
traballw, ou de outros motivos, que 
determinam medidas de economia 
de mão de obra, para fazer face a 
novos encargos. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. -Francisco Gallotti. 
-João Arruda. 

EMENDA 

N.0 22 

Suprlmam·se as alineas III e IV 
do artigo 21 do parágrafo único do 
artigo 22. 

Justif'jcação 

Regular o exercício do direito de 
greve positivamente não é o mes· 
mo que incentivar movimentos gre
vistas. 

Se a greve é licita, não deve, evi· 
ilentemente, autorizar a rescisão 
dos contratos de trabalho dos gre· 
vistas nem provocar a extinção dos 
direitos c obrigações de tais con· 
tratos resultantes, como, com acêr· 
to, dispõe o artigo 22 do projeto. 

Proibir, entretanto, a despedida 
do empregado que haja participa· 
do de movimento grevista, ainda 
que com o pagamento das indeniza· 
ções devidas, normalmente, pela 
rescisão de contratos de trabalho 
sem justa causa, é dar a êsses em· 
pregados uma situação de privilé· 
:,:io, sõbrc os não grevistas, que, 

além de 1lagrantemente injusta, in· 
centivará, sem dúvida, a participa
ção em greves. 

Vedar, durante o desenvolvlmen· 
to destas, a admissão de trabalha· 
dores, ainda que a titulo precário, 
para substituição dos grevistas, 
não é regular o exercicio da gre
ve, mas amparar-lhe, por lei, o êxi· 
to - o que escapa à função dos 
legisladores . 

Finalmente, nada justifica a de· 
terminação de que o periodo de 
afastamento do trabalho, em de
corrência de greve, seja conside· 
rado como de efetivo trabalho e as· 
sim remunerado, .sempre que defe
ridas pelo empregador ou pela Jus
tiça do Trabalho as reivindicações 
formuladas pelos empregados, to· 
tal ou parcialmente. 

Nem sempre o atendimento das 
reivindicaçi5es, pelas emprêsas, sig
nifica que estas estivessem lesan· 
do, antes, direitos dos seus empre· 
gados, e o atendimento das reivln· 
dicaçi5es, pela Justiça do Trabalho, 
poderá ser em parte tAo irrelevan
te que não justi1icasse o movimen
to grevl sta . 

Melhor será, portanto, que na 
solução de cada greve, por acôrdo 
entre partes ou decisão judicial, se 
decida, de acôrdo com as circuns
tâncias, sôbre a contagem de tem· 
po de serviço e pagamento de sa
lários do periodo de afastamento -
e para isso não é necessária dispo· 
sição especial de lei. 

Sala das Sessi5es, em 10 de feve
reiro.de 1960. -Joaquim Parente. 

EMENDA 

N.0 23 

Suprima-se o parágra1o único do 
artigo 22 do substitutivo. 

J usti/ic(U)ão 

Se a greve 1licita, como dispõe o 
artigo 22 do substitutivo, não res· 
cinde o contrato de trabalho, sus· 
pendendo apenas sua execução, 
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não é lógico que o empregador .se· 
ja obrigado a computar como tem· 
po de serviço o período de greve 
e pagar os salários corresponden· 
tes ao tempo de sua duração aos 
grevistas . 

O dispositivo que a emenda visa 
suprimir, se afasta da boa doutri· 
na e colide com o sistema que in· 
forma nossa legislação do traba· 
lho. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - Leónidas Mezzo. 

EMENDA 

N.0 24 

Artigo 22, parágrafo único. Dê
se ao parágrafo único a seguinte 
redação: 

Parágrafo único - «11: as.segura· 
do ao grevista a contagem como 
tempo de trabalho efetivo do perío
do de duração da greve, se deferi· 
das pelo empregador, ou pela Jus· 
tiça do Trabalho, as reivindicações 
pleiteadas~. 

Justificação 

O pagamento do salário do gre· 
vista durante a paralisação do tra· 
balho não deve decorrer, compulsõ· 
riamente, da lei, de vez que cons
titui matéria a ser apreciada e de· 
finida pelos acôrdos entre as par· 
tes, ou pela Justiça do Trabalho. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - Francisco Gallot
ti. - João Arruda. 

EMENDA 

N.0 25 
Substituam-se os arts. 25 a 35 

do substitutivo pelo seguinte : 
«Art. 25 - Caso se não efe

tive a conciliação autorizada pelo 
artigo 13, o Procurador designado 
suscitará, no prazo de cinco dias, 
dissidlo coletivo perante o Tribu· 
nal Regional do Trabalho ou Tri
bunal Superior do Trabalho, se a 
greve se estender a mais de uma 
região, o qual observará, no seu 

processamento, o disposto no Capi· 
tulo IV, do Titulo X, da Consolida· 
ção das Leis do Trabalho>. 

Juati/ica.t;OO 

Em face do disposto no art. 26 
do substitutivo, os dissidios cole
tivos processados na Justiça do 
Trabalho como decorrência de gre
ves não solucionadas por acôrdo 
entre as partes, terão tratamento 
preferencial no tocante a prazos e 
têrmos processuais. Com isto, as 
entidade.s sindicais dificilmente re· 
correrão à Justiça do Trabalho 
sem, antes, se declararem em gre· 
ve. Parece óbVio que esta não deve 
ser a final!dade da lei. Demais 
disto, os prazos e condições esti· 
pulados nos artigos 2:T a 35 são ln· 
susceptiveis de serem observados 
na quase totalidade dos casos. Con· 
seqüentemente, a solução aconse
lhável está em dar ao artigo 25 
a redação proposta, ellmlnando·se, 
como decorrência, os de números 
:?6 a 35. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. - Le6nidas Mello. 

J!JlOINJ)A 

N.0 26 

Art. 25, i.tem IV- Dê-se ao item 
a seguinte redação : 

Item - «se tiver por fim alte· 
rar condição constante de acôrdo 
sindical em vigor, convenção cole
tiva de trabalho, ou decisão norma· 
tiva da Justiça. do 'li'abalho>. 

Juatificaç(lo 

A greve seria injusta existindo 
uma convenção coletiva em vigor, 
ou uma dec1são normativa da Jus· 
tiça do Trabalho. A existência de 
uma situação jurfdlca definida de
ve ser respeitada. !!: o ato jurldlco 
perfeito a que se refere a Cons·· 
tituição. 

Sala .~as Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960. -Francisco Ga!lotti. 
- Jotl.o Arruda. 
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JIMiilNDA 

N.O 27 

Substitutivo do. Relator, Senador 
Jefferson de Agu'ar: 

Art. 30, parágrafo único - Su· 
prima·se o parágrafo. 

Justificação 

As medidas aludidas no parágra· 
fo constituem assunto perfeitamen· 
te regulado na legislação do Impôs· 
to de Renda. Não é possível alte· 
rar-lhes ·a conceituação para efei· 
to grevista, o que importaria em 
tornar insubs.'stente.s relações jurí· 
dicas perf!!itamente consolidadas. 

Sala das Sessões, em 10 de feve· 
reiro de 1960.- Francisco·Gallott-1. 
-João Arruda. 

'EMENDA 

N.0 28 

Art. 31- Onde se diz: a greve, 
poderá cessar, diga-se : a greve 
cessará. 

Justificação 

As causas para a cessação da 
greve, uma vez verificadas, têm 
efeito compulsório e não faculta· 
tivo. 

Sala das Sessões, em 10 de feve. 
reiro de 1960. - FranCisco Ga!lotti. 
- João Arruda. 

EMENDA 

N.0 29 

Art. 34 - Suprimir. 

J-ustificação 

·Primeiramente, se a falta ori· 
ginária é de tal gravidade que jus· 
tifica, desde logo, ·a demissão, não é 
admissivel que se subordine a sua 
aplicação sõmente a caso de reln· 
cidência. ·• .. 

Ademais, se, pelo art. 35 do subs· 
titutivo, . cabe à Justiça do Traba· 
lho examinar e julgar as penalldn· 

des impostas, o empregado punido 
poderá provar a sua inocência, ou 
motivo que dir~ma a falta. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - Francisco Gallot. 
ti. - João Arruda. 

EMENDA 

N.0 30 

Ao artigo 6.o 
Suprima-se a parte final, assim 

redigida: 
« • . • não podendo êste.s ou ne· 

nhum dos membros daquelas ser 
presos nem obstados nas suas ati· 
vidades». 

J1tstificação 

A irresponsabilidade aí e.stabele· 
cida para as Comissões ou delega· 
dos de greve violam o princípio 
constitucional que só dá imunidade 
aos membros do Poder Legislativo. 

Sala das Sessões, em 10 de teve· 
reiro de 1960. - João Villasb6as. 

·EMENDA 

N.0 31 

Substitua-se o. artigo 39 pelo se· 
guinte : 

«Art. 39 - A participação do 
empregado em greve ilegal consti· 
tuirá justa causa para a sua dis· 
pensa, e, pelos excessos praticados 
no exercício de greve !feita, poderá 
o grevista sofrer qualquer das se· 
guintes penalidades, de acõrdo com 
a gravidade da falta ou faltas co
metidas: 

a l advertência: 
b) suspensão até 30 dias ; 
c) demissão» . 
. su.b,stitua-se o art. 40 pelo se· 

guinté' : ''""' . · 
«Art. 4ó).:::.C... A aplicação, no em

pre.gado, de penalidade prevista no 
artigo anterior. não o eximirâ da 
pena a que estiver sujeito, por fôr· 
ça da lei, pelos crimes ou contra· 
venções cometidos durante a ji:rc· 
ve», 



'! 

,, 
I 
' 

l 

1 
1 
,j 

I 

j 

j 
l 
,I 
l 
,' 
,i 

·~ 

,, 
·,; 
', 

"! 

'·~ 

-307-

Jusfli/icação 

A participacão em greve ilegal 
constitui, sem dúvJda, sério descuro· 
primento, pelo empregado, de obri· 
gacão inerente ao seu contrato de 
trabalho, e não pode, razoàvelmen· 
te, deixar , de constituir justa cau· 
sa para .sua dispensa pelo empre· 
gador. 

Por outro lado, a exigência de 
reincidência específica para que te· 
nha lugar a demissão por excessos 
cometidos durante a greve, por cer
to não se compreende. 

Os antecedentes do empregado 
serão, é claro, em cada caso exa· 
minados pela Justica do Trabal;1o, 
cujo pronunciamento poderá ser 
provocado pelo trabalhador puni· 
do (art. 41). Hipóteses haverá, en· 
tretanto, em que, não obstante s~:m 
reincidê,ncia específica, o emprega· 
do pratique excessos que plena· 
mente justifiquem desde logo, sua 
dispensa. 

Quanto a não excluírem as pe
nalidades disciplinares acaso im· 
postas aos empregados, a respon· 
sabilidade criminal que lhes caiba 
por atos praticados durante a gre· 
ve, é medida que de tal maneira 
se impõe que, positivamente, des· 
necessário se torna fundamentá·la. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - Sérgio Marinho. 

EMENDA 

N.0 32 

, Suprimam se os artigos 39, 40 e 
41 do substitutivo. 

Justificação 

O art. 39 não P<~de subsistir por· 
que atenta contra o poder disci· 
plinador do empregador. A apura· 
cão dos excessos praticados pelos 
grevistas e a respectiva punicão 
não pode ser deferida a ninguém. 
Se o empregador arbitràriamente 
se excedeu na punicão, cabe à Jus
tiça do ':l'rabltlho apreciAr a ilicitll-

de de seu ato determinando as re
parações que se fizerem cabiveis. 

De outra parte, o art. 40 não po· 
, de também prevalecer, de vez que 
não é possível condicionar a des· 
pedida do empregado que houver 
praticado falta •grave, ao fato de 
já ter sido punido anteriormente 
com as ,penas de advertência e sus
pensão. Então, poder-se-é. conside
rar iliclta, e como tal proibida, a 
dispensa de um empregado que, no 
curso da greve, matar superior hle· 
rárquico ou depredar o estabeleci· 
mento, pelo simples fato de não ter 
cumprido anteriormente pena de 
suspensão ? A Isso levaria o arti· 
go 40 do substitutivo. 

O art. 41 não tem razão de ser 
porque o principio nêle contido já 
se encontra e.statuldo não só na 
Const'tuicão Federal, art. 123, co
mo na Consolidação das Leis do 
Trabalho, art. 643 e 652, n,0 IV. 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - Le&mdas MeZZo. 

EMENDA 

N.0 33 

Suprimam-se 0 Capitulo II do Ti· 
tulo II e as alíneas V e VI do art. 
42 do projeto. 

JWJtificação 

Os dispositivos cuja supressão é 
proposta dizem respeito a revisões 
tarifárias e majoracões de precos 
de utilidades, matéria absolutamen· 
te estranha ao direito ·de greve. 

A fixação de tarifas para os ser
vicos públicos concedidos, bem co
mo sua fiscallzacão e revisão, es· 
tão sujeitas ao estatuido pelo art. 
151, e , seu parágrafo único, da 
Constit11lção Federal. regendo-se 
por legislacão específica. 

Ta:mbém o tabelamento de pre· 
cos de gêneros e utllldades de prl· 
meira nece.ssldade (únicos em que 
interfere o Estado), é regulado por 
legislacão .. especial. . 

Se essas legislacões, por qualquer 
motivo, não satisfazem aos fins a 
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que se destinam, mister se tornare
formá· las, nada just' ficando, po· 
rém, que sôbre o assunto se le· 
gisle ao re.gulamentar o exercicio 
1o direito de greve, e o que é mais 
e pior - atribuindo ao Ministério 

· Público do Trabalho, que é fede
ral· e não está, para tanto, apa· 
relhado, ingerência em assunto da 
competência do Poder Executivo 
não só da União como, muitas vê· 
zes, dos Estados e Municipio.s. 

Ademais, é dever do Estado ao 
rever tarifas ou tabelar preçOs, 
com aumentos destinados a. supor
tar majorações salariais, fazê-lo de 
maneira que tais aumentos corres
pondam, com exatidão, ao 11m Vi· 
sado, não sendo possível dar-lhes 
destinação diversa. 

Finalmente, · quanto à alegação 
de dívidas f'cticias e alteração ma
liciosa de lançamentos contábeis, 
aquela para obter benefício tarifá· 
rio, e .esta ·para qualquer fim, já 
constituem ilícitos penais, previs· 
tos e punidos pela legislação em 
vigor. · 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - Sérgio· Marinho. 

EMENDA. 

N.0 34 

Onde couber : 
«Em nenhuma hipótese deverá 

ser admissivel a distribuição de 
«superavits~ tarifárJo.s pelos sindi· 
catos de empregados, nos casos de 
novas tarifas fixadas em conse
qüência ele movimentos grevistas». 

.TttStijiC!ZÇIÍO 

As tarifas dos serviços públicos 
se destinam, exclusivamente, por 
fôrça de lei, da doutrina e da ju· 
risprudênc:a dos tribunais, aos 
custeios dos serViços a que se refe· 
re. Além disso, é claro que se fica
rem com direitos a excessos tari
.fários, os próprios sindicatos terão 
interêsse direto na deflagração de 
greves e na fixação, em conseqüên· 
c.in des.sas, ele tarifas mais altas 

do que o necessário, tudo com pre· 
juizo evidente e enorme para a or
dem pública e para o custo de vida 
nas áreas abrangidas pelos movi
. mentos grevistas. 

Sala das Sessões, t:!m 10 de feve
reiro de 1960. - Leónidas Mello. 

EMENDA 

N.0 35 

Onde couber : 

«Só deverão ,ser consideradas lí· 
citas as greves» reivindicatórias, de 
natureza econômica e as vincula
das ao exercício da atividade pro
fissional da categoria ou categorias 
interessadas~. 

.Tustificaçik> 

Qualquer ampliação, no particu· 
lar, ensejará greves de natureza 
política, prestando-se a perigosa ex
ploração pói' parte dos interessados 
na subversão da ordem pública ·e no 

· enfraquec1mento da própria segu
rança nacional. (Ver art. a.o, Pa-
rágrafo ún'co). · 

Sala das Sessões, em 10 de feve
reiro de 1960. - li'ranciaco Gal'lOtti. 

O SR. PRESIDENTE - Em 
discussão o projeto e as emendas. 

Se nenhum dos Senhores Sena
dores desejar usar da palavra, en· 
cerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada . 

O projeto volta às com1ssocs 
competentes para se manifestarem 
sôbre as emendas. 

Diseuasão única da Red~ZÇãr, 
li'iool do Projeto de Lei do Se· 
nado n.0 28, de 1959, de Q/UtO· 
·ria do Sr. Senador Silvestre Pé
'l'icles, que institui o 4:Dia de 
Deodoro~ (redação oferecida 
pela Com·issik> de Redação em 
se1t Parecer n.0 10, de 1960). 

O SR. PRESIDENTE- Em clis· 
cussão a Rcdação F.fnal. 
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Se nenhum dos Senhores Senado· 
res desejar usar da palavra, encer· 
rarei a d'scussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhore.s Senadores que a 

aprovam, queiram permanecer sen· 
tados. (Pausa). 

Está aprovada. 

É a seguinte a Redação Fi· 
nal aprovada, que vai à Câma
ra dos Deputados : 

Redação FinaZ do Projeto de 
Lei do Senado n.O 28, de 1959, 
que institui o «Dia de Deodoro). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Será considerada, em 
todo o Pais, como o «Dia de Deo
doro» a data de 15 de novembro, 
já consagrada às comemorações da 

. República. 
Art. 2.o - Esta lei entrará em 

vi.gor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em con· 
trário. 

Discussão única da Redação 
Final das ennendas do Stenado 
ao Projeto de Lei da Câ>mara, 
n.o 51, de 1958, que aut01·iza o 
Poder ExecJttivo a abrir, pelo 
Ministério da ViaçtúJ e Obras 
Públicas, o crédito eS'PeciaZ de 
Cr$ 2.000.000,00 para constru· 
ção de 7Y"édio pró7Y"io para a 
Agl!lncia PostaZ-Telegráfica, na 
cidade de Capanema, Estado 
do Pará (redação oferecida pe· 
Za Comissão de Redação em seu 
Parecer n.0 11, de 1960) . 

O SR. PRESIDENTE - Em dis· 
cussão a Redação Final, 

Se nenhum dos Senhores Senado
res desejar usar da palavra, encer· 
rarei a discus.são. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a 

aprovam, queiram permanecer sen· 
tados. (Pausa) • 

Está aprovada. 

·É a seguinte a Redação FI· 
na! aprovada, que vai à Càma· 
ra dos Deputados : 

Redação Final das Emendas 
do S.enado ao Projeto · de ·Lei 
da Gamara n.0 51, de 1958, que 
autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Via
ção e Obras Públicas, o crédito 
especial de ~$ 2.000.000,00 pa
ra construçao de prédio próprio 
pa,ra a Agência Postal-Telegrá
fica na Cidade de Capanema, 
Estado do Pará. 

EMENDA 

N.0 1 

Ao projeto (Emenda da Comis 
são de Redação). 

Dê-se à ementa do projeto a se
gllinte redação : 

«Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Min'stério da Viac;ão e 
Obras PúbJ' c as, o crédito especial 
de Cr$ 6.400.000,00 para constru· 
ção de prédios próprios destinados 
às Agências Postais-Telegráficas de 
Capanema, no Estado do Pará 
Fonte Boa, no Amazonas. Mun!cí
pio de São Sebastião do Passé, na 
Bah'a, Joaçaba e Indaial, ambas 
em Santa Catarina. 

EMENDA 

N.0 · 2 

Ao art. 1.0 (Emendas números 
1. 2 e 3, de Plenár'o) . 

Dê se a êste artigo a seguinte re
dação : 

«Art. 1.o - É o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públlcas o crê· 
dito especial de 'Cr$ 6.400.000,00 
r seis milhões e quatrocentos mil 
cruzelr'Os) para a construção de 
prédios próprios destinados à·s 
Agências Postal s-Telegráficas das 
seguintes ·local'dades : . 

- Cidade de .Capanema, no Es· 
tado do Pará - Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) ; 
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- Fonte Boa, no Amazonas -
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros); . 

- Município de São Sebastião 
do Passé, na Bahia - Cruzeiros 
800.000,00 (oitocentos mil cruzei· 
ros); 

-Cidade de Joaçaba, no Estado 
de Santa Catarina - Cruzeiros 
800.000,00 (oitocentos mil cruzei· 
ro.s); · 
-: Cidade de Indaial, no Estado 

de Santa ·Catarina - Cruzeiros 
800.000,00 (oitocentos mil cru· 
zeiros).) . 

O SR. PRESIDENTE - Designo 
para acarnpanhar, naquela Casa 
do Congresso, o estudo das emen
das do Senado, o Senador Daniel 
Krieger. 

Discussão única do parecer 
da Comissão de Economia s6· 
bre·a Mensagem n.0 45, de 1960, 
pela qual o Senhor Presidente 
da Repúbl·ica submete ao Sena· 
do a escolha do Dr. José Au· 
grusto Bezerra de Medeiros, 
para Membro do Conse'lho Na
cional de Ec.onomia. 

O SR. PRESIDENTE - A maté
ria é objeto de sessão secreta. 

Solicito dos Senhores Funcioná
rio.s da Mesa as providências de 
direito.· · 

A sessã.o trans/OT!rlta-se em 
secreta às 21 horas e 55 minu
tos, voltando a ser pública às 
22 koras. 

O SR. PRESIDENTE - Decla· 
ro reaberta a sessão. 

Está esgotada a matéria da Or
dem do Dia. 

Não havendo oradores inscritos e 
nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para 
a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1- Votação, em discussão única, 
do Requerimento n.0 14, de 1960, 

do Senhor Senador Jefferson de 
Aguiar e outros Senhores Senado
res, solicitando urgência, nos têr
mos do art. 330, letra c, do Regi
mento Interno, para o Projeto de 
Lei da 'Câmara n.0 5, de '1960, que 
autoriza o Poder Executivo a Ins
tituir a Fundação das Pioneiras 
Sociais. 
2- Votação, em discussão única, 

do Requerimento n.0 17, de 1960, do 
Senhor Freitas Cavalcanti e outros 
Senhores Senadores, solicitando ur· 
gência, nos têrmos do art. 330, le
tra c, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 

149, de 1958, que dispõe sôbre a 
classificação de cargos do serviço 
civil do Poder Executivo, estabele· 
ce os vencimentos correspondentes 
,e dá outras providências. 

3 - Votação, em primeira dis· 
cus.são, do Projeto de Emenda à 
ConstitUição n.o 2, de 1959, que 
altera ·dispositivos constitucionais 

· referentes à Organização do Es
tado da Guanabara, tendo Parece
res da Com;s,são Especial : 

I - Sõbre o projeto inicial : 
N.o 233, de 1959, contrário (com 

votos em· separado dos Senhores 
Senadores Jefferson de Aguiar e 
Afonso Arinosl; 

II - Sõbre o substitutivo apre
sentado em Plenário em primeira 
discussão : · · · · 

N.o 925, .sugerindo modificações. 
4 - Di~>cussão única do Requeri· 

mento n.0 16, de 1960, do Senhor 
Senador· Cunha Mello e outros Se· 
nhores.', ·:senadores, solicitando a 
inclusãó'e.m Ordem do Dia, nos têr
mos: do art. 171, n.0 1, letra a e 212, 
alínea Z·2 do Regimento, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 10, de 
1959, que 'dispõe sôbre a estrutura 
administrativa da Previdência So· 
ela! e dâ outras providências. 

5 - Di,scussão única do Proje
to: de Resolução nQ 1, de 1960, de 
autoria da Comissão D'retora, que 
nomeia Alexandre Rachld, José Pe
dro e Lêda Paula Gertrudes Alve·s 
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de Carvalho, candidatos habilita· 
dos em concurso, para cargos da 

· classe de» da carre.ira de Auxiliar 
Legislativo do Quadro da Secreta
ria do Senado Federal. 

6 - Discussão única do Projeto 
de Resolução n.0 2, de 1960, de au
toria da Comissão Diretora, que 

nomeia Edila Macedo Ribeiro, can· 
dldata habilitada em concurso, pa
ra cargo da classe «N», inicial da 
carreira de Taquigrafo, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 21 ho 
r as e 50 minutos. 



20.8 Sessão da 2.• Sessão Legislativa da ·i.B Legislattu:a, 
em 11 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINAIUA 

PRESID&NCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E NOVAES FILHO 

As 14 horas e 30 minutos, acham· 
se presentes os Senhores Senado· 
res: 

Mourão Vieira. 
CUnha Mello. 
Vivaldo Uma. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victor! no Fre're. 
Eugênio de Barros. 
Leõnidas Mello. 
Mathlas Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Fre1tas Cavalcanti .. 
Silvestre Pérlcles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Manga beira. 
Attillo Vivacqua. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arl1ndo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães . 
Milton Campos. 
Padre Calazans. 

Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 
J oã·o Villasbõas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Saulo Ramo.s. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - (46). 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença acusa o compareci
mento de 46 Senhores Senadores. 
Havendo número legal, está aberta 
a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Senhor Arlindo Rodrigues, 
servindo de Segundo Secretá· 
rio, procede à leitura da Ata 
da sessão anterior, que, posta 
em discussão, é sem debate 
aprO'Uada. 

O Senhor Gwido Mpndin, ser· 
vindo de Primeiro Secretário, 
dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Avisos 

- Do Sr. Ministro da Fazenda, 
números 110 e 113, comunicando es
tar cnvidando esforços no sentido 
de serem ultimados os esclareci· 
mentes a que se referem os Reque· 
r'mentos números 84 e 71, dos Se· 
nhores Cunha Mello e Lino de Mat· 
tos, resp.ectivamente. 

De-se conhecimento aos Re· 
querentes. 
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- Do Sr. Ministro da Fa
zenda, n.0 137, nos seguintes 
termos: 

Aviso n.o 137- em 4 de .feverei
ro de 1960: 

Senhor 1.0 Secretário : 
Em resposta ao Oficio n.0 861, 

de 30 novembro último, com o qual 
v. Exa. transmitiu o teor do Re

querimento n.0 470, de 1959, do Sr. 
Senador Sérgio Marinho, tenho a 
honra de informar a Vossa Ex· 
celencia que : · 

a) a despesa anual com o pa· 
gamento de vencimento e demais 
vantagens, inclusive abono de emer· 
gência, efetuado pelo Tesouro Na. 
cional ao Tesoureiro Lourlval Antu· 
nes Maclel Júnior, importa em Cru· 
zeiros 114.920,00; 

b) o cargo de Tesoureiro, sim· 
bolo CC-5, exercido por Amintas 
Barbosa Pereira estava incluído no 
Quadro Suplementar, dai ser ex· 
tinto ; 

c) «eX·Vi» do disposto no artigo 
1.o da Lei n.0 403, de 1948, o cargo 
de Tesoureiro será exercido, em 
comissão, recaindo a escolha em um 
do.s Tesoureiros-Auxiliares lotados 
na própria repartição; 

d) dêsse modo, o aproveitamen· 
to do dlsponivel Lourival Antunes 
Maciel Júnior na vaga decorrente 
da aposentadoria de Amintas Bar· 
.bosa Pereira é inexeqUível; 

e) assim, ficaram prejudicadas 
as demais perguntas. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a V. Exa. os protestos da 
minha alta estima e distinta con
sideração. - Paes àe Almeida. 

De-se conhecflnento ao reqlte· 
?'ente. 

-Do Sr. Ministro da Guerra, n.0 

111, como segue : 
Aviso n.0 111·01 - Em 9 de fe· 

vereiro de 1960. 
Senhor Primeiro Secretário : 
Apraz-me encaminhar a v. Exa. 

as informacões solicitadas a êste 
Ministério através do Oficio n.< 

602, de 30 de setembro de 1959, 
como decorrência do Requerlmen. 
to n.o 340, do mesmo ano de auto· 
ria do ilustre Senador João Vlllas· 
bôas: 

1) Oficiais da Ativa. 

Acham-se relacionados, nos Ane· 
xos de 1 a 8, os oficiais na situa· 
ção indicada no requerimento. 

O 1.0 quesito dêste está respon
dido nas colunas 2 e 4 dos ane· 
xos; o 2.0 quesito refere-se aos ofi· 
ciais !nativos e é considerado mais 
adiante; o 3. 0 quesito é soluciona. 
do pelas colunas 1 e 3 das rela· 
ções. 

Para facilitar a lnformacão .So· 
licitada no 4.0 quesito, esclareço, 
primeiramente, o que foi pedido no 
59 quesito e que já foi exposto no 
Parecer n.0 41, dêste Ministêrio, sô· 
bre o Projeto n? 23, de 1959, do 
Senado: 

- Quanto a vencimentos : 
a) no desempenho de cargo pú

blico civil remunerado, o militar 
nada perceberá referente a seu pôs
to ( § 5.0 do ·art. 182 da Constirui· 
ção Federal e Decreto n.0 30.119, de 
1.o de novembro de 1951, artigo 
20, n.0 VI; 

b) quando colocado à disposi
ção de outro Ministér.io ou Govêr· 
no Estadual, Territorial ou Muni· 
cipal, para exercício de qualquer 
função, o militar tem direito de 
optar pela remuneração da função 
ou do pôsto, não podendo, em qual
quer caso, acumular remuneração 
('Decreto 30.119, de 1.o de novembro 
de 1951, art. 20, n.0 VII); 

c) o militar, quando em comis· 
são ou em função de caráter ou in· 
terêsse militar, ·de qualquer natu· 
reza, nenhuma remuneração deve· 
rá perceber pelo exercicio dessa co· 
missão ou função, podendo perce
ber, apenas a gratificação de repre· 
sentação que lhe foi atrlbuida (De
creto n.0 30.119, de 1 de novem
bro de 1951, artigo 24); 

- Quanto à contagem de tempo, 
quer esteja em função pública civil, 
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quer em função de caráter ou in· 
terêsse militar, é considerada como 
de efetlvo serviço (Lei n.0 2. 751, de 
4 de abril de 1956 e Aviso número 
1.258·DSE, de 28 de novembro de 
1956). 

- No que tange à promoção, 
desde que o militar esteja agrega
do para desempenhar cargo públi· 
co temporário, eletlvo ou não, só 
concorrerá por antiguidade ( § 4•1 
do art. 182 da Constituição Fede· 
ral e § 1.0 do art. 60 da Lei n.o 
2.657, de 1 de dezembro de 1955). 
Nessa restrição está Incluído o que 
desempenha função civil de cará. 
ter ou tnterêsse militar. Após re· 
verter à ativldade, o militar que 
tiver desempenhado função consi· 
derada como de caráter ou interês· 
se militar, concorrerá à promoção 
por merec,lmento, sendo então o re
ferido tempo computado para aquê· 
!e fi.m, como em função de Quadro 
Suplementar (QS), de acõrdo com 
as disposições da Lei n.O 3.544, de 
11 de fevereiro de 1959. · 

Quanto ·ao 4.0 quesito, de acôrdo 
com a legislação citada, êste Mi
nistério Informa : 

·a) os militares acima referi
dos, em função ou comissão de ca
ráter ou interêsse militar, de qual
quer natureza, percebem os venci
mentos e vantaeens do seu pôsto, 

·podendo perceber ainda e apenas a 
gratificação de representação da 
comissão ou função de caráter mi
litar; 

b) quanto aos :militares no de
sempenho de cargo ou função c!- · 
vil, há várias hipóteses : 

- no desempenho de cargo pú
blico civil remunerado, nada per. 
cebe, referente a seu põsto; 

- colocado à disposição de outro 
Ministério ou Govêrno Estadual, 
Territorial ou Municipal, para o 
exercício de qualquer função, o 
militar tem direito a optar pela 
remuneração da função ou do pôs
to, não podendo, em qualquer caso, 
acumular remunerações (Decreto 
n.0 30.119, de 1 de novembro de 
1951, artigo 20, n.o VII). 

2) · Oficiais Inat·i::cs. 

Acha:mse relacionados no Anc:io 
n.O 9, os Of!ci ais !nativos que se 
encontram na situação Indicada no 
Requerimento. 

O 2.o quesito do requerimento 
está respondido nas colunas 2, 3 e 
4; o 3.0 quesito, nas colunas 1, 3 e 
4. No que se refere ao 4.0 quesi
to, está informado na coluna 5. 

Do 5.0 quesito, a parte corres· 
pondente à contagem de tempo e 
promoção, não se relaciona com o 
pessoal !nativo. No que diz respei· 
to a vencimentos ou proventos, se
guem-se as Instruções n.o 15, de '22 
de agõsto de 1958, da Presidência 
da República, a Constituição Fede· 
ral, o parágrafo único do art. 188 
da Lei n.0 1.711, de 28 de outu
bro de 1952 e o disposto na Lei n.o 
1.316, de 20 de janeiro de 1951. 

Estas .são as informações que 
tenho a honra de transmitir, em 
face da solicitação contida no Re· 
querimento n.0 340. de 1959, do 
ilustre Senador João Villasbõas. 

Valho·me da oportunidade para 
renovar a V. Exa. os meus pro
testos de alto aprêço e distinta 
consideração. - Mar. Henrique 
Lott, Ministro da Guerra . 

Oficio 

Da Câmara dos Deputados, n.o 
172, nos seguintes têrmos : 

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 
1960. 

N.0 172. 

Comunica remessa do Projeto de 
Lei n.0 4.619·F, de 1958, à sanção. 

Senhor Secretário : 
Tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência, para que se dig· 
ne levar ao conhecimento do Sena· 
do Federal, que a Câmara dos 
Deputados· aprovou emendas dessa 
Casa do. Congresso Nacional ao 
Projeto de· Lei n.o 4.619-F, de 1958, 
que cria cargos no Quadro Per· 
manente do Ministério da Educa· 



ANEXO N.0 1 

MINIBTJ!:RIO DA GUERRA 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA 

INFANTARIA 

Relacão dos Oficiais da Armada da Infantaria, agregados ao respectivo Quadro por se encontrarem no desem· 
· penho de Cargos ou Funcões Civis. 

POS'l'U (1) 

Coronel 

Coronel 
Coronel 

Coronel 

.............. 

.............. 

.............. 

Tenente-Coronel 
Tenente-Coronel 

Tenente-Coronel 

Tenente-Coronel 

· fenente-Coronel 

Tenente-Coronel 

Tenente-Coronel 

NOME (2) 

José Luiz Guedes ....... . 

Aluísio Erigido Borba ... . 

Henrique Cordeiro Oest .. 
"J' • 

Ra-imundo Lins de Vascon· 
celos Chaves ............ . 

Ene Garcez dos Reis .... . 

Paulo Sales Paim ........ . 

Darcy Pacheco de Queiroz 

Tércio de Morais e Souza . 

Oswaldo Ferreira de Carva-
lho ..................... . 

Meton Borges Gadelha .. . 

Adyr Mala .•............. 

FUNÇAO (3) 

Diretor do S.P .I. . ....... . 

Á disp. do Gov. do Ceará 
À d;,sp. do Gov. de Alagoas 

Observacões (4) 

Funcão de· Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Deputado Federal ... , .. , ., Função de Caráter Militar 

Chefe Rádio Patrulha DFSP Função· de Carãter Militar 
Dlretor da Penitenciária do 
D.F. . .................... I · Função· de Caráter Militar 

A disp. do Gov. do Espírito 
Santo ............ -...... . 

A dísp. do Esp. Santo ... . 

A disp. do Conselho Nado· 
nal de Águas e Energia 
Elétrica Ceará ......... . 

A disp. do DFSP ....... . 

A disp. do Conselho Abas· 
tecedor Econômlco .•..•. 

·.··' 

Função de Carãter Militar 
Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Funcão de Carãter Militar 

Funcão de Caráter jY,:i: :ar 



POSTO (1) 

Tenente-Coronel 

Tenente-Coronel 

Major 

Major 

Major 

Major 

Major 

............... 

................ 

................. 

. . . . . . . . . .. . . . . . 
Major · · · · · · · · · · · · · · · 

Major . · · · · · · · · · · · · · · 

Capitão QAO 

Capitão QAO . . . . . . . . 
Capitão QAO ........ . 

Capitão 

Capitão 

Capitão 

............... 

1- NOME (2) 

.José Costa Cavalcanti .... 

Manoel da Graça Lessa 

Luciano Thebano Barreto 
Lima ................... . 

Antônio .João R. Ferreira 
Mendes ................. . 

Antônio Delmas Filho .... 

Pedro Cavalcanti de Albu-
querque ................ . 

Renato Pitanga Maia ... . 

.José Guerra ............. . 

.José Ferreira Lopes 

Heitor Silveira Campos .. . 

.João Machado Brito ..... . 

Raimundo Humberto Caval-
cante Prata ............ . 

Harcy de Freitas Barcelos 

.Joaquim Leite de Almeida 

.José Costa Ferreira Belchior 

2- FUNÇAO (3) 

À disp. do Gov. de Per-
nambuco ................ . 

À disp. da COFAP ..... . 

Comissão Demarcadora de 
Limites ................. . 

Diretor do Serviço de Trân-
sito DFSP ............. . 

À disp. do DFSP ........ . 

A disp. Prefeitura de São 
Paulo 

A disp . Gov. 1\Unas Gerais 

A disp. da COFAP ...... . 

A disp. Cia. Vale Rio Doce 

Deputado Estadual R. G. Sul 

A disp. DFSP ........... . 

À disp. Gov. Ceará ...... . 

Deputado Estadual (Espíri-
to Santo) ............... . 

A disp. Gov. São Paulo ... . 

Presidente COAP (Mara-
nhão) .................. . 

ANEXo :N•0 1 (continuação) 

Observações (4) 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 
Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 
Função de Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Distrito Federal 14 de outubro de 1959. - Raul Mattos Almeida Simões - Major Chefe da S1/Sl. 

--------- __ , -, ~- -- --· --- -----~. --=-.,.-•. ..,.,._,~,.-"--~----.- --- ~--~ _ . .,.-~---~~~-



ANEXO N.o 2 

MINIBTJ!JRIO DA GUERRA 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

Diretoria ào Pe&Boal da Ativa 

CAVALARIA 

S/1- S/2 

. -. --- ··-------- ~. . .. -· " ~-~--.., 

Relação dos Oficiais da Arma de Cavalaria agregados ao respectivo Quadro, por se encontrarem no desem
penho de cargos ou funções civis. 

POSTO (1) 

. Tenente-Coronel ..... . 
Major .............. . 

NOMES (2) 

Moacyr Ribeiro Coelho ... 
Mário Ramos de Alencar .. 

FUNÇÃO (3) 

A disposição do M.J.N.I. .. 
A disposição do Conselho 

Coordenador do Abasteci· 
menta ................ - - . 

Observações (4) 

Função de . Caráter Militar 

Função de Caráter Militar 

Observações: - 1) Coronel Luiz Inácio Jaques Júnior - Chefe de Policia do D. F.- Função de caráter militar. 
2) Ten.-cel. Danilo da Cunha Nunes. Por Dec. e D. O. de 7-8-59, foi designado Secretário Geral 

do Conselho Coordenador do Abas tecimento (BI de 22-8-59). Ainda não foi lavrada a 
sua agregação do respectivo Quadro. 

3) 'fen.-Cel. Oribe Silveira. Por Despacho de 21-8·59, passou à disposição do Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul para exercer as funções de Inspetor da Policia Militar Rio 
Grande do Sul (BI de 2-9·59) . Ainda não foi lavrada a sua agregação ao respectivo Quadro. 

A) Quanto ao item 4 do Doe. de fls. 1, esta SubSeção nada pode esclarecer a respeito (Venci
mentos); 

B) Quanto ao item 5 do Doe. de fls. 1, não existe prõpriamente diferença, pois o oficial em 
exercício de cargo simplesmente civil de caráter ou interêsse militar, ambos são agregados 
ao respectivo Quadro, tocando-lhes, promoção por antiguidade na época oportuna. 

O exercício de função civil desde que pública, exercida por militar, é considerada como efeti
vo serviço, face a Lei n.o 2. 751-56. 

Rio de Janeiro, D.F. 14 de outubro de 1959 - Oswa.fdo Moraes - Capitão Chefe da S/2 - S/1-



lJ:lNIB'I'blUO DA GiUERRA 
DEPARTAMENTO· GERAL DO PESSOAL 

Diretoria do Pessoal da Atiua 
1.a Secão - a.a Subseção 

ARTILHARIA 
Relação dos Oficiais de Artilharia, agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempnho de cargos ou funções civis_. 

POSTO UJ 

Coronel ............. . 
·Coronel ............. . 
Tenente Coronel ..... . 

Tenente-Coronel 

Tenente-Coronel 

·Tenente-Coronel 
Tenente Coronel 

Major 
Major 
Major 

Major ............... . 
Major ............... . 
Capitão ............. . 

Capltãô .. :. ; ........ . 

Capitãó .............. · 

Capitão 

Capitão 

·Capitão QAO ....... . 

I I - I 

FUNÇÃO (3) NOME (2) 

Carlos Gonçalves Terra 
ldalio Sardenberg ........ . 
Everaldo de· Simas Kelly .. 

Geraldo Alves Dias ...... . 

Irto Sardenberg ......... . 

.José Pinto de Araújo Rabelo 
Ney Aminthas de Barros 
Braga .................. . 

Alzir Benjamin Chaloub .. 
Gabriel do Amaral Alves .. 
.Jarbas Gonçalves Passari· 
nho .............. · ... · · · 

Luiz Felipe Augusto Borges 
Pedro Borges da Silva Filho 
Haroldo Sanford Barros 

.João Batista de Aguiar ; . 

.João de Paula Pessoa San-
ford .............. · · .. · · · 

.José Maria de Paula Pardo 

.José Adauto Bezerra ..... . 

Sebastião Nunes da Cunha 

À disp. do Min. da Fazenda 
Presidente da Petrobrás ... 
Diretor dos Correios e Té-
légrafos ................ . 

Conselho CQordenador do 
Abastecimento ..... · ..... . 

Técnico de Direcão da Pe-
trobrás ................. . 

Petrobrás ................ . 

Prefeito de Curitiba ..... . 
À disposição da Petrobrás 
Petrobrá.s ............... . 

Petro brá.s ............... . 
Ministério do Exterior ... . 
Govêrno do Estado do Piauí 
Instr. da Policia Militar do 
Estado do Ceará ....... . 
Inst. da }>()líc'a Militar do 
Estado do Ceará ....... . 

Instr. da Policia Militar do 
Estado do Ceará ...... . 

Instr. da Policia do Estado 
de Mato Grosso ......... . 

Deputado pelo Estado do 
Ceará .................. . 

Deputado pelo Estado de 
Mato Grosso ........... . 

CARATER DA FUNÇAO 

CiVil 
Militar 

Militar 

Militar 

Militar 
Militar 

CiVil 
Militar 
Militar 

Militar 
Civil 
Civil 

Militar 

Militar 

Militar 

Militar 

Civil 

CiVil 

:tio de .Janeiro, D.F. 21 de outubro de 1959. - AldonioRoth- Major, Chefe da 3.8 SubseÇão. 

·-~.- -- -- -n _.,.- [)71 ·-n • ·t--::.-, 1 ----··+..i:--;'", .. ~::_::;_--~-v.·-.·-,_;,':'"" 



ANEXO N.o 4 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

Diretoria dO Pessoal da Ativa 
1.a Seção - 4.8 Subseção 

ENGENHARIA 

--M~t~. 
·t~:;: ;·' 
_-;~_,/-;:.·. 

,-; 
._.,: i-· 

. _._-:·i·---
.·.>-· 

' . ~-

Relação dos Oficiais de Artilharia, ·agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempnho de cargos ou funções civis. 

POSTO {1) NOMES (2) I FUNÇAO (3) I Caráter da; Função (4) 

·Tenente-Coronel 

·Tenente Coronel 

Tenente· Coronel 

:Major 

.1\Iajor 

-Capitão 

Newton Pereira de Oliveira 

Virgílio Fernandes Távora 

Gerson de Sá Tavares .... 

Sérgio 
Freire 

Virgílio 

Augusto Ribeiro 

Nogueira Paes ... 

Hugo Floriano ·Magalhães 
Mota ................... . 

Secretário de Viação da Pre· 
feitura Municipal de Nite
rói - Est. Rio de Janeiro 

Membro do Conselho de Ad· 
ministração da Novacap .. 

À disposição dQ Conselho 
Nacional A. E. Elétrica, ser~ 
vindo no Dep. de Agua .. e 
Energia do Estado do Pa-
raná .............. : .... . 

À disposição do I.B.G.E. . . 
Diretor da Rêde de Viação 
Cearense ............... . 

Vereador eleito pelo Municí
pi'D de Rezende - Estado 
do Rio de Janeiro ....... . 

Civil 

CiVil· 

CiVil 

Civil 

Civil 

Civil 

Observações: - a) Quanto ao item 4 do Doe. de fls. 1, esta Subseção nada pode esclarecer a respeito (Venci
tos); 

b) Quanto ao item 5 do Doe. de fls. 1, não existe propriamente diferença, pois o oficial em exer
cício de cargo civil ou de caráter e interêsse militar, é agregado ao Quadro da Anna, tocan· 
do-lhe promoção por antigüidade na época oportuna. . 

O exercicio de função civil, desde que pública, exercida por militar, e considerada como 
efetivo serviça, face à Lei n.o 2_. 751 de 1956. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1959. -Francisco de Paiva Tõrres, Capitão. - Resp. pela Chefia da 4.8 Subse-
<tão - S1-DPA. · 



ANEXO N.o 5 
MINIBTRRIO DA GUI!JRRA 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

DS1- SS 
SAúDE 

Relação dos Oficiais de Artilharia, acregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempenho de cargos ou funções ciYis. 

POSTO (1) I NOMES (2) I FUNÇAO (3) OBSERVAÇÃO (4) 

Major Farmacêutico . Francisco Grandinetti .... Disp. Gov. Estado de Minas I 
Gerais (Instrutor da 'Polí-
cia Militar) . . . . . . . . . . . . . . . Funcão de caráter militar. 

Major Médico Grad. BasUio Vicente de Castro Prof. Fac. Medicina do Pa-
raná .................... . 

Capitão Médico ..... . Wilson Gomes Santiago .. Vereador (Blumenau) 

Capitão Médico 

Capitão Médico 

Observações : - a) 

b) 

Rio de Janeiro, 

Rafael Teodorico da Silva 

David Luigi Farini ...... . 

Deputado Estado Santa Ca
tarina) 

Vereador <Santa Maria) 

Disp. Gov. Estado Amazonas 
(A fim de exercer função 
em Secretaria Estadual) . Sua agregação já foi pedi

da ao Exmo. Sr. Ministro 
da Guerra. 

Quanto ao item 4 do Doe. de fls. 1, esta Subseção nada pode esclarecer a respeito (Venci-
mentos>; . 
Quanto ao item 5 do Doe. de fls. 1, não existe pràpriamente diferença, pois o Oficial em exer
cício de cargo civil ou de caráter e interêsse militar, é agregado ao Quadro da Arma, tocando· 
lhe promoção por antigüldade na época oportuna. 

O exercfcio de função civil, desde que pública, exercida por militar, e considerada como 
efetivo serviço, face à Lei n.0 2.751 de 1956. 

30 de outubro de 1959. - Dr. 81/lVio de Sou~:a e Almeida, Maj. Méd. Chefe da Sl - 85. 

~~~-.,........,.·~--~~~ , .• ·,. ••• _.0 -·. '•' 
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ANEXO N.O 6 

MINIBT.SRIO DA GUERRA 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

1.6 ·Secão - 6.6 Subseção 

INTEND:E:NCIA 

Relação dos Oficiais Intendentes, agregados ao respectivo Quadro, por. se acharem no desempenho de cargos 
ou funções civis. 

POSTO (1) NOMES (2) I FUNÇAO (3) Caráter da Funcão (4) 

Coronel ............. . Oscar Silva ............. . À disposição do Conselho 
Coordenador · do Abasteci· 

Tenente-Coronel Paulo Soter da Silveira .. 

mento .................. . 

Membro da Comissão de 
Planejamento da Valoriza
cão Econ6mica da Amazô. 
nia - Representante do 
Território do Rio Branco . 

Militar 

Militar 

Capitão ............. . Thyrso Silva Gomes ..... . Vereador eleito pelo Munlcl
plo de Alvorada do Sul -

ObseT'VCl{)Ões : - a) 

b) 

Rio de .Janeiro, 

Estado do Paraná ..... . CiVil 

Quanto ao item do Doe. de fls. 1, esta Subsecão nada pode esclarecer a respeito (Vencimen
tos); 
Quanto ao Item 5 do Doe. de fls 1, não existe prbpriamente diferença, pois o oficial em exer
cicio de cargo civil ou de caráter e interêsse militar, é agregado ao Quadro da Arma, tocan· 
do-lhe promaçio por antigllldade na época oportuna. 

O exercfclo de função civil, desde que pública, exercida por militar, e considerada como 
efetivo serviço, face à Lei n.o 2.751 de 1956. 

30 de outubro de 1959. - ByZvlo Oal:n-aZ .Tucá, Ten-Cel. Chefe da S1oS6-DPA. 



ANEXO H.o 7 

MINIST.I!JRIO DA GUERRA. 

GABINETE DO MINISTRO 

Relação de Oficiais agregados ao respectivo Quadro, por se acharem no desempenho de cargos ou funções ciYis: 

POSTO (1) 

'Coronel T ................. . 
·Coronel T ............ , .... . 
·Coronel T ................. . 
-coronel Inf. . ............. . 
Coronel T ................. . 
Coronel Inf. . .............. . 
Coronel Inf. . .............. . 
Coronel Inf. . .............. . 
T. Cel. T .............. .. 
T. Cel. T .............. .. 
T. Cel. T .............. .. 

T. Cel. T ............... .. 
T. Cel. Inf .............. .. 
T. Cel. Inf .............. .. 
T. Cel.. T ............... . 
T. Cel. T .............. .. 
T. Cel. Inf ............... . 
T. Cel. Eng ............. .. 
T. Cel. Inf. .............. . 
T. Cel. T ............... . 
T. Cel. T .............. .. 

T. Cel. Inf ............. .. 
T Cel. Int. ............ .. T: Cel. Eng ............. .. 
?lfajor T ......... · .. · · · · · · 

NOME (2) 

Alcyr de Paula Freitas Coelho .. 
Elysio Carlo,s Dala Coutinho .... 
Francisco Fontoura Azambuja .. 
Francisco 1\Iindelo C. Monteiro .. 
Moacyr Tavares do Carmo ... . 
Ruy Santiago .................. . 
Anfrísio da Rucha Lima ....... . 
Paulo Trajano da Silva ....... . 
Aluysio da Silva Moura ....... . 
Eduardo Joseph Marques May .. 
Graciano Adolpho M- de BarrQs 

Filho ........................ . 
José Augusto Joaquim Moreira .. 
Jusé Moacyr Baeta M. Gomes .. 
Manoel Expedito Sampaio ..... . 
Newton da Gama Barcellos .... . 
Paulo Nunes Leal ............. . 
Renato Ribeiro de Morais ..... . 
Walter Santos ................ . 
José Jardelino de Moraes Carneiro 
Evandro Moreira da Silva Lima 
Euclides Bueno Fo. . ........... . 

Arthur Teixeira de Carvalho ... . 
Alcebíades Prado .............. . 
Luiz Carlos Pere1ra .Tourinho .. . 
Alberto Cahon ................. . 

-~-'----~~~-.......~--~~~''" 

FUNÇÃO (3) 

Cons. N.A.E. Elétrica ..... . 
Min. Rei. Exteriores 
Min. do Trabalho ....... . 
Cia. Sid· Nacional ....... . 
Cia. Nacional de Álcalis .. 
Gov. Estado Sergipe ..... . 
Com. P.M.D.F. 
l"res. COAP - São Paulo 

· Cia. Na clonai Álcalis ..... . 
Cia. Nacional Álcalis ..... . 

Min. Rei. Exteriores 
Cia. Nacional Álcalis ..... . 
Gov. Estado M.G. . ...... . 
Gov. Est. Pernambuco .. 
Min. Rei. Exteriores ..... . 
Gov. Rondônia ........... , 
Gov. E. Paraíba ......... . 
PDF - Merenda Escolar .. 
Cia. Nacional Álcalis ..... . 
Cia: Nacional Álcalis .... , . 
Usina Termelétrica de F'i· 

gueira ................. . 
Deputadu Est. Maranhão .. 
Corpo de Bombeiros - DF. 
Cons. N.A.E. Elétrica 
Corpo de Bombeiros - DF. 

CARATER DA 
FUNÇÃO (4) 

Militar 
Militar 
Civil 
CivH 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 

Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
CiVil 
Militar 
Militar 

Militar 
Civil 
Militar 
Militar 
Militar 



:Major T .................. . 
Major T .................. . 
:Major T .................. . 
Major Cav. . ............. . 
Major Inf. . .............. . 
Major T .................. . 
Major T .................. . 
Major T .................. . 
1\:lajor lnf. . .............. . 
Major Inf. . .............. . 
1\:lajor T .................. . 
1\Iajor T .................. . 
Major Inf. ............... . 
Major T .................. . 
1\:lajor T .................. . 
1\Iajor T .................. . 
1\íajor T .................. . 
1\:lajor T .................. . 
Major Eng. . .............. . 
Major T .................. . 
:Major T .................. . 

. 11-Iajor T .................. . 
· :Major T .................. . 

Major T .................. . 
Major T ............. · ..... . 

Major T .................. . 
Major T ................... . 
Major T .................. · 
Major Inf. . .............. . 
Major T ............. · · .. · · 
Major T .................. . 
Major T .................. . 
:!\Iajor Int. ................ . 
Major Art ................. . 
:Major T .................. . 
Major Vet. . .............. . 
Capitão ................... . 

Antonino Doria Machado ....... . 
Dalmo Leme Pragana ......... . 
Galba Mendonça Costa ......... . 
José Henriques Silva Acioli ... . 
José Pereira dos Santos ....... . 
Luiz Fernando Valim Schneider 
!.Juiz de Souza Cavalcante ..... . 
Maurício Leal da Silva ....... . 
Mauro Teixeira Borges ....... . 
Murilo Otávio de Barros ....... . 
Ney Araújo de Oliveira Cruz .. 
Ney Barroso Pires ............. . 
Newton Manuel Campelo ...... . 
Oswaldo Gianini ............... . 
Paulo Fontes Junqueira ...... . 

Rubens Onofre Azevedo Moraes .. 
Ruy Moreira da Costa Lima .... 
Walter Rodrigues Lopes 

Wilson Rocha Dehoul .......... . 
Wilson de Santa Cruz Caldas .. 
Hélio Macedo Franco ......... . 
S!nval Pinheiro .............. . 

Dagoberto Rodrigues ......... . 
Philinto José Braga Coelho ... . 
Luiz Cais de Oliveira ......... . 

Gilberto Azevedo ............. . 
Mauro Alves Guimarães Cotía .. 
Renato Araújo ................. . 
Eduardo da Costa Mattos F0 •.. 
Orestes Lins da Rocha Lima ... . 
Geraldo Facó ................. . 
Augusto Lima Gaivão .......... . 
José Theodoro Gomes Santos ... . 
João José Brandão Siquelra ... . 
Godofredo César P. de Mello F.0 

Ernesto Silva ................. . 
Carlos Pinto .................. . 

-.-~~ --'·t.-..- • ....;_;,..~~~ ..... -"~~; 

Cia. Sid. Nacional ....... . 
Ch. Sv. Estudos DNOCS .. 
Cia. Sid. Nacional ..... · .. . 
Cmt. PE- DF ........ .. 
Gov. Est. Maranhão 
Cons. N. Energia Nuclear 
Deputado Fed. Alagoas ... 
C'ia. Nacional de Motores . 
Cargo Eletivo .......... .. 
PM - DF .............. . 
Acesita .................. . 
Cia. Sid. Nacional ....... . 
Gov. M. Gerais .......... . 
Acesita .................. . 
D.N.O.C.S. . .............. . 
Min. Rei. Ext. . ......... . 
Cons. N. E. Nuclear ..... . 
Acesita .................. . 
Corpo de Bombeiros · D.F. 
Dir. Estr. Fer. C. Piauí .. 
Min. Saúde .............. . 
Min. Rei. Exteriores ..... . 
Novacap ................. . 
Min. Rei. Exteriores 
Soe. Termelétrica de Capi. 

vari .................... . 
Gov. M. Gerais .......... . 
Cia. Nacional Álcalis ..... . 
Território de Rondônia ... . 
PM - DF ............... . 
Cia. Nacional Alcalis ..... . 
Cobra.sma ................ . 
Cia. Vale Rio Doce S.A. . . 
COAP - São Paulo ...... 
Gov. Est. Rio de Janeiro .. 
Cia. Vale Rio Doce S.A .. . 
Novacap ............ · ..... . 
Ch. DFPPS ............ .. 

Civil 
Militar 
Civil 
Militar 
Militar 
Militar 
Civil 
Civil 
Civil 
Militar 
Militar 
Civil 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Militar 
Civil 
Civil 
Militar 
Militar 
Militar 

Militar 
Militar 
Militar 
Civil 
Militar 
Militar 
Civil 
Civil 
Militar 
11-lil'tar 
Civil 
Mil'tar 
Militar 



ANl'lXO N ,0 8 

MINIBT:BRIO DA GUBRRA 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

Diretoria da PessoaZ da Ativa, 

QOA e QOE - S/1 - S/9 

Relaçã0 dos Oficiais do QAO QOE, agregados aos respectivos Quadros, por se encontrarem no desempenho de 
:cargos ou funções civis : 

PôSTO (1) 

Capitão QOA 

Capitão QOA 

Capitão QOA 

1.0 Ten. QOA .............. . 

1.0 Ten. QOA .............. . 

2.0 Ten- QOE ............. . 

2.0 Ten. QOA .............. . 

NOME (2) I 
João Franchi .................. ' 

FUNÇÃO (3) I 

Deputado Estadual do Esta· 
do de Mato Grosso .... 

Nevers Hugo Cravo de Almeida! À disposição da COFAP .. 

Raimundo Cavalcanti da Silva .. 

Adl"iano Francisco Goulard ..... 

Sebastião Machado de Assis 

João Bertolocci ............... . 

Cleber Piegas Goulart ......... . 

À disposição do Ministério 
das Relações Exteriores 

À disposição do Govêrno do 
Estado do Rio Grande do 
Sul .................... . 

À disposição do Ministério' 
das Relações Exteriores 

À disposição da Presidência 
da República .......... . 

I 

À disposição da Presidência! 
da República .......... . 

CARATERDA 
FUNCA.O (4) 

Civil 

Militar 

Civil 

Civil 

Civil 

Civil 

Civil 

Rio de Janeiro, D.F., 26 de outubro de 1960. - Ezio Oappelli, Capitão responsãvel pela Chefia da S/9 . 

. .:--·-----·~·--·--~..,..__.._._.. -~;. 
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ANEXO N.o 9 

MINISTBRIO DA GUERRiJ. 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

Diretoria ao Serviço Militar 

Relação dos Oficiais inativos do Exército que se encontram exercendo cargos civis, organizada para responder ~i 
tiiUesitos formulados pelo Exmo. Senhor Senador João Villasbôas, em requerimento datado de 28 de setembro de 195!1. 

Pôsto (1) NOME (2) Entiàade (4) IN•t~= do mgo t3)1 ' 
Situação relativamente 

aos proventos àa 
inativid<We (5) 

Marechal Aguinaldo Caiado de Castro! Senador da República! Senado Federal ....... !Percebe proventos, de 

Marechal Angelo Mendes de Morais 

Marechal Euclides Zenóbio da Costa 

acôrdo com as instru
ções n.0 15 de 22 de 
agôsto de 1956 do Pres. 
da República. 

Deputado Federal ... ·1 Senado Federal ....... lidem 

Embaixador do Brasil Paraguai . . . . . . . . . . . . . Percebe proventos. 

Gen. Di v. I Juracy M. Magalhães ...... 1 Governador .......... -I Est. Bahia .......... 1 Percebe proventos, de 
acôrdo com as instru
ções n.o 15 de 22 dê
agôsto de 1956 

Gen. Div. I Frederico Trotta ............ I Vereador ............. 1 Distrito Federal ..... -I Idem 

Gen. Prof. I Sérgio Bezerra Marinho .... 

Gen. I Gerardo Lemos do Amaral .. 

Senador da República!' Senado Federal ...... . 

Diretor ............... R. F. Fed. S. A. . .... . 

Idem 

Função de cariter mi
litar. 



Pôsto (1) 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Ge~.-Bd~. 1 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Gen. Bda. 

Cel. Méd. 

Cel. T. 

ANEXo x.o 9 (continuação> 

NOME (2) INatu""" do mgo (3) 

Iberê de Matos ............. !Prefeito Municipal 

Entidade (4} 

Curitiba·Paraná 

Situação relativamente 
aos proventos da 
inatividade (5} 

Percebe proventos, de 
acôrdo com as instru
C!ões n.o 15 de 22 dt> 
agôsto de 1956 do Pres. 
da República. 

José Parente Frota ........ !Deputado Estadual ... jEst. Espírito Santo .. lidem 

Jerónimo Derengowski ....• Deputado Estadual 

Ernani Adalberto do Couto .!Vereador • •••• o ••• o o • o 

Est. Rio de Janeiro 

C. M. Resende 

José Porfírio da Paz ...... IVice Governador ...... 1 Est. São Paulo 

Filinto Müller ............. ,Senador da República, senado Federal 

Gilberto Marinho .......... Senador da República Senado Federal 

.• 
1
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Geraldo Menezes Côrtes .... Vereador ............. Câmara Federal . . . . . . Idem 

Mário da Silva Machado ... Membro de ·Comissão . C.P.V.E. Amazonas .. Não percebe proventos. 

Oswaldo Soares Lopes ..... Interventor COAP .... Minas Gerais ........ Não percebe proventos. 

Oswaldo Ferreira de Carvalho Sup. C. Fôrça Luz ..... Fortaleza Ceará ....... Percebe proventos. 

Alcides Lima Mendes Pres. Emp. Hidrelética Ponta Porã- MT .... Idem 

Francisco de P. Soares NetoiRep. Govêrno Paraná Inst. B. do Café 

Cyro Alves Borges ....... -!Função Técnica ....... I Cia. Sid. Nacional 

I - I I 

Percebe proventos, de· 
acôrdo com as instru
ções n.o 15 de 22 de 
agôsto de 1956 do Pres. 
da República. 

__ . .i_ _____ --~-·--·-·-~ '-·~ ··-. . ~ ··;;,;,'.·,,;••"-·. -- " 



ANEXO N.o 9 

MINIBTi!JRIO DA GUERRA 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

Diretol'ia do Serviço Militar 

'? )7 ? - 'id' 

Relação dos Oficiais inativos do Exército que se encontram exercendo cargos civis, organizada para responder o~ 
quesitos formulados pelo Exmo. Senhor Senador João Villasbôas, em requerimento datado de 28 de setembro de 1959. 

Pôs to (1) 

I 
Ten.-Cel. -1 

• Ten.-Cel. 

Ten.-Cel. 
Ten.--Cel. 

Ten.-Cel. 

Maj. Méd. 
Maj. Méd. 
Mai- Vet-

I 

NOME (2) Natureza do cargo (3) Entidade (4) 
Situação relativamente 

UOB prOVfmtOB da 
inatividade f5) 

Geraldo Antônio Martins .. \Deputado Estadual ... \Est. São Paulo ........ \Percebe proventos, d~-
acôrdo com as instru
ções n.o 15, de 22 d" 
agôsto de 1956 do Pres. 
da República. 

Altineu Cortes Pires ...... ,Deputado Estadual ... ,Est. Rio de Janeiro ... Idem 

Dr. Napoleão Lyrio Teixeira Prof. Catedrático ..... Universidade Paraná . Não percebe proventos .. 
Geraldo Pôrto Mendonça ... J Função Técnica ...... I Prefeitura Recife Percebe proventos. Ar

tigo 188, parágrafo 
único. Lei 1. 711-52. 

Armindo Ferreira Vilaça ... -!Empregado ........... !Cia. Sid. Nacional (Vol-~Percebe provent?s. ET?· 
ta Redonda) . . . . . . . . estudo. face leis prm· 

b'tivas de acumula
ção. Comunicação re

Dr. Heleno da Silveira ... -~-Prof. 
Dr. Atlantido Borges Cortes Prof. 
Manoel Lourenco Branco .. Prof. 

I cente. 
Catedrático ..... Universidade Paraná . Não percebe proventos. 
Catedrático ..... Universidade Paraná . Idem 
Catedrático ..... Universidade Paraná . Idem 



____ __:__ ________ ~-,- ~-:_;, 

Pôsto (1) 

Maj. 

Maj. 
Maj. Int. 

Maj. Méd. 
Cap. 

Cap. 
Maj. Méd. 

Cap. 
Cap. 

1.0 Ten. 

1.0 Ten. 
1.0 Ten. 
2.0 Ten. 
J.\.farechal 

.msxo B.0 9 (Continuação} 

1 

I Natureza do cargo (3) (2) NOME Entidade (4) I Situação relativamente 
aos proventos da 
;natividade (5) 

.. ,Deputado Estadual ... Est. Paraná .......... ,Percebe proventos. Iru;-
truções n.0 15, de 22 

Agostinho José Rodrigues 

Fernando Pereira Falcão .,Vere:dor ... : ........ ·1 C: Gr~nde - M: G. 
José da CUnha Menezes .... Funçao Técnica ...... C!a. S1d. Nacional 

José Carlos de M. Falção Neto,Natureza do cargo (3)1Cia. Sid. Nacional 
Eduardo Machado de Lima .. Função Técnica . . . . . . Entidade (4) 

de agôsto de 1956. 
Idem 
Percebe proventos. Ar
tigo 188, parágrafo 
único. Lei 1. 711·52. 

Idem 
Situação relativamente 

aos proventos da 
inatividade (5) 

Eurico Cezar de Almeida .. ,Vereador ............. Est. Paraná .......... Idem 
Dr. Armando da C. Tamujo Méd. Saúde Pública .. E. F. Tocantins ...... Optou pelos vencimen-

tos civis. 
José Marcos dos Santos .... IDiretor .............. Bela Vista -· MT .... Idem 
Augusto da Silva Castro . . Secretário Prefeitura . Três Lagoas - MT .... Percebe proventos. Em 

estudo a situação, fa· 
ce leis proibitivas de 
acumulação. Comuni· 
cação recente. 

Oscar Ferreira Botelho .... IDir. Ginásio Estadual .I colégio Estadual - c.IPercebe proventos. Em 
estudo a situação. 
Comunicação recente. 

Ivo Carneiro .............. Inspetor de Alunos .. -~C. Grande - MT .... Idem 
João Rodrigues Vieira ...... Subdelegado Policia .. C. Grande - J.\.fT .... Idem 
~,Horácio Dias Ferreira ...... Subdelegado Policia .. ,C. Grande - J.\.fT .... Idem. 
Alexandre Z. de Assumpção Senador da República . Senado Federal . . . . . . . Percebe proventos-
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da Faculdade de Farmácia c 
Odontologia de Natal e federaliza a 
Escola de Química da Universida· 
de do Paraná. 

Outrossim, comunico a Vossa Ex
C'elência ·que a referida proposição, 
foi nesta data, enviada à sanção. 

Aproveito o ensejo para renovar 
a V. Exa. os protestos da minha 
distinta cons'deração. -- JoBé Bo
nifácio, 1.0 Secretário. 

O Sr. Cunha MeZlo deixa a 
cadeira da preBidéncia, aBBU· 
mindo-a o Sr. NovaeB Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Está 
finda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Vlvaldo Lima, primeiro orador ins· 
cri to. (PauBa). 

Não se encontrando S. Exa. pre
sente, dou a palavra ao nobre Se
nador Cunha Mello, inscrito em se· 
gundo lugar. 

O SR. CUNHA MELLO- (Lê 
o seguinte discurBo) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores : 

Prometi ao Senado, especialmen
te ao nobre Lider da Maioria, vol
tar à tribuna para tratar do pro· 
blema da falta de café na Amazô
nia, de preferênc1a, no meu Esta· 
do o Amazonas. Tratava-se de uma 
promessa que não era só minha, 
mas do.s nobres colegas Senadores 
Mourão Vieira, Vivaldo Lima, que 
comigo estiveram solidários nesse 
problema, apoiando a ·atuação do 
Governador Gilberto Mestrinho. 

Era propósito meu e dêles re· 
tornar à tribuna a fim de falar sô· 
bre o mesmo assunto. 

Há dias, procuro oportunidade 
regimental para cumprir, de minha 
parte, a promessa, já em grande 
mora. 

Trazia para a sessão de hoje um 
docwnentado discurso apoiando a 
ação do Governador do meu Estado 
e respondendo à última nota ofi· 
cial do I.B.C., tão derramada nos 
jornais desta Capital e de S. Paulo. 

F'ui ontem procurado pelo Presi
dente do meu Partido e do Senado, 
o eminente Dr. João Goulart pelo 
nobre Senador Victorino Freire, do 
Maranhão, portanto, também da 
Amazônia, vitima, igualmente, dos 
contrabandos de café, em nome do 
Sr. Dr. Renato Costa Lima. 

Solicitaram-me, devidamente au· 
torizados pelo mesmo, que não 
mais voltas.se ao assunto, pois, sõ
bre as denúncias do Governador 
Gilberto Mestrinho havia tomado 
êle enérgicas providências, nomean. 
do um nõvo representante para o 
I.B.C. na Amazônia, demitindo cer
tos funcionários culpados dos fatos 
e promovendo outras providências. 

O Sr. Victorino Freire - Dá li
cença para um aparte ? 

O SR. CUNHA MELLO - Tem 
tõda. 

O Sr. V-ict.oJ•ino Freire - Confir
mo inteiramente a afirmativa de 
V. Exa. Tendo ido ao Maranhão, 
o Presidente do Instituto Brasilei· 
ro do Café solicitou-me assegurasse 
a V. Exa. que está de viagem pa
ra Belém o nõvo Chefe do Servi
ço de Café, funcionário de alta ca
tegoria, Dr. Lorena, com a incum
bência de recompor a situação com 
o Governador Gilberto Mestrinho, 
do Amazonas. Acrescentou que fo· 
ram afastados os funcionários sus
peitos na conivência de contraban· 
do de café. Acompanhado de três 
contabilistas, êsse alto funcionário, 
com vinte e oito anos de bons ser
viços prestados ao IBC, natural· 
mente resolverá o caso, imprimin
do orientação criteriosa à atuação 
da autarquia. Acredita o Dr. Re· 
nato Costa Lima que, com essa pro· 
vidência, cessarão as irregularida
des verificadas no Pará e também 
no Maranhão. 

O SR. CUNHA MELLO - Muito 
obrigado pelo aparte, que vem con· 
firmar minhas declaraç!!es . 

Os jornais de hoje já publicam 
noticias de algumas dessas medi-
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das, com as quais o r.B.oC. prome
te servir melhor o Amazonas, evi
tando a repetição dos acontecimen· 
tos de que temos sido as maiores 
vítimas. 

O ~Diário Carioca», por exemplo, 
um dos jornais desta cidade que fi
zeram restrições ao procedimento 
do nosso Governador, no local em 
que anuncia mais um contraban· 
do de café - por coincidência no 
Maranhão - dá·nos essa auspicio
sa noticia : 

«Uma delegação do Instituto 
Brasileiro do Café seguiu, on
tem, para Manaus a fim de fa
zer um levantamento que per· 
mita avaliar o consumo de ca· 
fé iios Estados 'do Amazonas, 
Pará e Maranhão e nos Territó
rios setentrionais. 

Os quatro componentes da 
delegação viajaram munidos de 
credenciais do I. B. C. para 
maior facilidade no traballw 
de levantar, por meio de amos
tragem tanto o consumo local 
corno a quantidade de café ab· 
sorvida pelas torrefações. 

Com ·o mesmo destino e com 
o mesmo objetivo de sindicar 
o caso do desembarque de café 
enviado pelo I.B.C. para con
sumo do Estado do Amazonas, 
parte hoje o procurador daQue
la autarquia, Sr. Francisco 
Galdino Pereira Mendonça, o 
qual se encontrará, em Manaus 
com o Sr. José Carvalho de 
Souza, também do Instituto 
Brasileiro do Café:.. 

O Sr. Victorino Freire - Per· 
mite V. Exa. outro aparte ? 
~~'~! ' ~=I 

O SR. CUNHA MELLO - Pois 
não. 

O Sr. Victorino Freire - Tam
bém assegurei ao Dr. Renato Cos
ta Lima que as Bancadas da Ama· 
zõnia, nesse caso, estavam unidas, 
para defender o povo, que não po
de continuar prejudicado com a 

não entrega do café distribuído, por 
que êle é contrabandeado. · 

O SR. CUNHA MELLO - Mui
to bem. Levou V. Exa. ao Dr. 
Renato Costa Lima a orientação da 
Bancada do Amazonas. 

O Sr. Victorino Freire - Per
feitamente. 

O SR. CUNHA MELLO- Nessa 
n~tícia, na solicitação que me foi 
feita, irnplieita e explicitamente, es
tá o reconhec.lmento das queixas 
e reclamações do Governador Gil
berto Mestrinho. 

Face às solicitações de que foram 
emissários tão dignas e nobres fi. 
guras - o Sr. Dr. João Goulart 
e o Senador Victorino Freire, de· 
pois de entender-me pelo telefone 
com o Governador Gilberto Mestri
nho, deixo de fazer o discurso que 
tinha programado para a sessão de 
hoje. 

Pomos, assim, por enquanto, pon
to final no assunto, de vez que o 
Governador do nosso Estado estêve 
à altura do mandato que lhe cono 
fiou o povo amazonense, sabendo 
defendê-lo com acêrto, energia, ver
dade e independência o 

Abrimos todos nós, Govêrno e Se
nadores do Amazonas, um crédito 
de confiança ao I.BoCo e ao seu Pre
sidente, aguardando que a nossa 
região seja poupada do que tem soo 
frldo com a falta do café. 

O Sr. Mourão Vieira - Permite 
V. Exa. um aparte ? 

. . 
O SR. 'CUNHA MELLO - Pois 

não. 

O Sr. Móurflo Vieira - Partici
pei, modestamente, de campanha 
que se prenuncia vitoriosa com a 
alteração do quadro de fiscais do 
Instituto Brasileiro do café no Es· 
tado do Amazonas o De Já regressei 
há três~ dias e verifiquei a inteira 
justiçá' 'das medidas tornadas pelo 
Sr o Goyernador Gilberto Mestri
nho, de ·quem discordo, em muitos 
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casos, mas com quem me solida
rizo, na questão do café, Verifiquei, 
outro.ssim, que na Cidade de Ma
naus e no Interior sequer existia, 
àquela altura, o café que se vende 
a varejo. A própria embarcação 
em que viajei teve o suprimento 
atendido por café que levei do Rio 
de Janeiro. Como v. EXS., nobre 
Senador Cunha Mello, também es· 
tou disposto a abrir crédito de con
fiança ao :Presidente do I.B.C., na 
certeza de que, homem honesto, re
primirá os abusos ali praticados e 
merecerá o crédito que ora lhe con
cedemos. Se todavia, não se. cum
prirem a.s promessas do Sr. Rena
to Costa Lima, voltarei com Vossa 
Excelência e os mais Senadores do 
Amazonas, ao combate. Não é ad
missivel que aquela população, já 
desgraçada, seja rniseràvelrnente 
traida nos alimentos que, levados 
à região com tanta dificuldade. 
servem para enriquecimento fácil 
de alguns fiscais do I.B.c. e de ai. 
gurnas pessoas que comerciam em 
Manaus. Dou Inteiro apoio à decla
raÇão de V. Exa. e, igualmente, cré. 
dito de confiança ao Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café. 

O SR. CUNHA MELLO -É mo· 
desta V. Exa. em seu aparte. Não 
tornou, simplesmente, parte na 
campanha : cabe-lhe, até, a glória 
de pioneiro da campanha que ini
ciou no Senado da República. 

O Sr. Mourão Vieira - Obrigado 
a Vossa Excelência. 

O SR. CUNHA MELLO - Não 
ternos propósitos. de hostilizar es.sa 
autarquia, mas tão sõrnente o obje
tivo de servir ao povo da nossa ter
ra, evitando que lhe falte um ele
mento de sua alimentação. 

O Governador do Amazonas pres. 
tou mais um serviço ao seu Estado. 
Soube defendê-lo com energia e in· 
dependência. <Muito bem! Muito 
bem ! Palmas !l 

O Sr. Novaes Filho de~a a 
cadeira da presi~Mncia, reas
sumindo-a o Sr. Ounha Mello. 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. 

'IIern a palavra o nobre Senador 
Novaes Filho, terceiro orador Ins
crito. 

O SR. NOVAES FILHO - (0 ) 

- Senhor Presidente, corno é natu
ral, desenvolvem-se rna!s amiudada
mente os comentários em derredor 
da mudança da Capital do nosso 
País. Não obstante se tratar de 
norma constitucionalmente pacifica 
nos quadros republicanos da Nação, 
de vez que consagrada em tôdas 
as .Cartas Politicas, ou seja de 1891, 
1934 e 1946, é natural que circuns. 
tância dêsse porte, envolvendo 
grandes responsabilidades, desper
te a maior e a melhor atenção de 
todos os brasileiros, que não po· 
dern nem devem f!car indiferentes 
a tão importante causa nacional. 
É que os homens que apreciam a 
vida à beira-mar, se habituaram 
com o confõrto e tôdas as vanta· 
gens que o lltoral oferece - faci
lidade de transportes, bem-estar, 
atrações, ambiente já bem civiliza
do - sintam-se receosos de se trans
ferirem para o Planalto Goiano, 
que nada mais é que o sertão nor· 
destino bem servido de água. 

Para mim, homem do Nordeste, 
acostumado a todos aquêles altos e 
baixos da minha região, a rnudanca 
da Capital apresenta-se sem que 
experimente o menor temor; pelo 
contrário, apóio com entusiasmo a 
idéia. Desde que sôu Senador, há 
treze anos, pela bondade que tan· 
to me tem comovido o povo per. 
nambucano, em tôdas as oportunl. 
dades, sempre me manifestei favo. 
ràvelmente à interiorização da ca. 
pita!. Da transferência da Adrnlnis. 
tração para aquelas grandes re
gUles, que representam ·quase dois 
terços da superfície do Pais, adVi
rão enormes beneffclos para a na· 
clonalidade. 
~ }I'{Jo foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Lima Teixeira - Permite 
V. Exa. um aparte ? 

O SR. NOVAES FILHO - Com 
multo prazer. 

O S1·. Lima ,Teixeira - É depoi· 
mento multo valioso o de Vossa 
Excelência. BrasUia é um grande 
passo para o desenvolvimento dês· 
te País, sobretudo se tivermos em 
vista, aquela vasta região, que 
precisa ser habitada, dado seu bai· 
xo índice demográfico. 

. 
O SR. NOVAES FILHO- Obri· 

gado pelo aparte do ilustre colega, 
representante do Estado da Bahla. 

Senhor Pres.idente, só a.s estradas 
que já se abriram e outras que se
rão construídas, ligando as dlferen· 
tes regiões do Pais com a nova Ca· 
pita! representarão magnifico ele
mento de fixação de brasileiros em 
explêndldas áreas, muita.s delas pró· 
prias para a lavoura e pecuária. 
Sem a mudança da Capital, teria 
aquela vasta zona que aguardar 
multo· tempo até despertasse no h o· 
mem interêsse em nela se fixar, 
cooperando, assim, para o seu de· 
senvolvimento econômlco. 

Senhor Presidente, ouvi hã pou· 
cos dias, neste Plenário, comentá· 
rios sôbre a mudança da Capital, 
do eminente representante de Mi· 
na·s Gerais, nobre figura de homem 
públlco que, sem favor, é o Sr. 
Senador Milton Campos. 

O sr. Milton Ommpos - Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO - Nas 
palavras do eminente jurista e 
parlamentar, nada vislumbrei de 
oposição à Idéia, tlio velha no Bra
sil, da transferência da Capital pa· 
ra o Planalto Goiano. O que senti 
e bem apreciei, foi como que uma 
advertência resultante da sua cau· 
tela e previdência de patriota no 
que diz respeito ao bom funciona· 
mento do regime com a instalação 
de Bras111a. 

O que o Senhor Senador Milton 
Campos exteriorizou foi a preocu· 
pação de não haver em Brasilia os 
indispensáveis meios de publiclda· 
de, sobretudo para os trabalhos do 
Congresso Nacional, peça essencial, 
no nosso sistema, à liberdade da 
democracia; e em conseqüência fôs
sem as instituições prejudicadas, 
bem como a opinião pública prêsa 
de dúvidas e temores. consideranqo· 
se que a Capital deverá ser trans· 
ferida para o Planalto Central, exa· 
tamente no ano em que se preces· 
sarão as eleições presidenciais. Tor
na-se assim necessário que as lnstl· 
tuições, principalmente o Congres· 
so Nacional e os órgãos incumbi· 
dos do processamento, e da fiscal1· 
zação, e apuração do pleito, fun
Cionem tendo a opinião públ1ca 
atenta, · a Imprensa vigilante e a 
necessária Irradiação para que o 
Pais inteiro tome intimo conheci· 
mente dos fatos que se desenrola· 
rão, a fim de que ninguém tgnore 
o que se passará na República, 
desde agora até o encerramento 
do próximo pleito. 

Senhor Presidente, meditando sô
bre essas oportunas e corretas 
advertências do nobre Senador Mil· 
ton ·campos eu, mudanclsta de pri· 
meira hora - porque nunca senti 
no meu espírito. a menor hesitação 
quantO à conveniência e vantagem 
de tirarmos a •Capital do Pais do 
Litoral para o Interior - resolvi 
flllar-me, ardorosamente, à corren· 
te que defende para a nova Capi
tal o canal que possa Irradiar os 
trabalhos do Parlamento. Levará 
em todos quadrantes da Pátria as 
nossas deliberações, nossos senti· 
mentos, nossas criticas, nossos pro· 
testes e as providências que plelte· 
armos por nos parecerem necessá
rias ao bom funcionamento do re
gime e, sobretudo e além de tudo 
à limpidez indispensável às próxi· 
mas eleições presidenciais. (MUito 
bem; muito bem/ Pa~mas. O ora. 
do1· é cu?wpr<imentado). 
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O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Padre Calazans, terceiro .orador ins

. crlto. 

O SR. PADRE CALAZANS -
(•) - Sr. Presidente, nobres Se
nadores, a imprensa internacional 
anunciou ao mundo que fechou os 
olhos para o tempo, ·a figura de um 
campeão da fé, de um mártir da 
Igreja, de um lutador em defesa 
dos direitos dos homens e da dig. 
nidade humana, o Cardeal Stepinac, 
Arcebispo de Zagreb, na Iugoslávia. 

Essa morte, Sr. Presidente, é um 
convite, sem dúvida, ao século XX 
para grave e profunda meditação. 
Saimos de um lago de fogo e de 
sangue, em que a negação das di· 
reitos humanos, e, acima de tudo, 
da liberdade, exigiu o estipêndio 
de morte, de sangue, de luto, nunca 
visto através da História. A paz. 
a verdadeira paz, não foi ainda 
conquistada. Talvez um têrço da 
área do mundo se encontra através 
das «cortinàs de ferro,. Constitui 
essa imensa igreja do silêncio, essa 
imensa paróquia sem palavras, êsse 
imenso mundo onde a palavra é o 
silêncio, o . degrêdo nos campos 
de concentração. As próprias na· 
ções que se dizem libertas sentem 
também· as escaramuças, o entusi· 
asmo dos titeres que representam 
a. fôrça da avançada, dentro da co
munidade cristã, auxiliados pelos 
inocentes úteis, aquêles que se fi· 
liaram à chamada «filosofia do 
êxito:t, fllosofla que vê apenas o 
progresso material e se esquec~ do 

· homem como homem, como cr1atu· 
ra de direito como filho de Deus, 
para quem o' Estado e a Pátria só 
têm sentido se estão voltadas para 
êle que, no fundo, é a raiz, a base 
da Pátria e da Sociedade. 

Não foi em vão que Cicero, e~ 
bora pagão. numa visão pré·crlsta 
do mundo, disse que a familia era 

C•) -Nilo foi revl•to pelo omdor. 

o seminário da luz, era a semen· 
teira da Pátria. 

. O próprio mundo ocidental se 
sente como que entorpecido e en· 
tusiasmado quando a técnica e o 
progresso mandam para o espaço 
sideral, a muitos quilOmetras de 
distância, um sputinik, ou um zunfk; 
mas há uma pergunta que não se 
faz. Não é saber a que altura se 
encontram, no Universo, os satéli
tes lançados pelas mãos dos ho
mens que conseguiram fundar uma 
república de escravos; mas em que 
altura de liberdade e de dignidade 
humana se encontram as Naeões 
satélites, o pobre povo subjugado, 
sem direitos e sem liberdades. Não 
há Pátria sem familla; não há Pá
tria sem liberdade. 

Sem dúvida, Senhor Presidente, 
e nobres Senadores, de nada vale a 
liberdade sem pão sôbre a mesa; 
mas .não deixa de ser também gra· 
ve verdade que nada vale forrar os 
estômagos se o homem nlio tem li· 
berdade. O pão serve ao animal; 
mas o pão para .o eapirito, para a 
dign'dade humana é, acima de tu· 
do, o respeito à liberdade e aos di
reitos individuais .. 

Morreu um campeão da fé, mor· 
reu um lidador em defesa do ver
dadeiro sentido de patriotismo e é 
bom que se diga isto, nesta hora 
em que se inculca nos espíritos a 
noção de um patriotlsmo exaspe. 
rado, patriotismo que é uma dis
torção da sua própria razão de 
ser e que exigiu, não há muito tem· 
po, da Alemanha e dÇt. Itália e de 
outros paises tão pesado tributo, tlio 
doloroso estipêndlo de sangue. 

Morreu um homem em silêncio, 
que não pôde falar senão a lingua· 
gem do silêncio. Quando tõda a téc· 
nica, tôda a fortuna, todos os meios 
de propaganda anunciavam ao mun
do a grandeza de certa área do 
Universo, ês.se homem no silêncio, 
cujo corpo desce à terra, se devol· 
ve à Mãe-Terra, mas sua alma 
se encontra junto a Deus, curvada 
com a corou . de mártir, 
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:E bom que pensemos nessa ver· 
clade, principalmente em nossa Pá· 
tria, onde essa filosofia já encontra 
abrigo e onde, Senhor Presidente 
e Senhores Senadores, as raizes do 
comunismo têm penetrado profun
damente, pondo· em risco as pró
prias raizes da nossa História e da 
nossa formação cristã. 

Que a morte do Cardeal Stepinac, 
seja ainda, com êsse dobrado silên
cio da Eternidade, a grande voz 
que acorda a consciência daqueles 
que têm Fé; e que possa tocar, no 
sentido da conversão, a consciência 
dos que perderam a noção de dig. 
nidade humana. <Muito bem; mui. 
to bem). 
·'.,pi 1, .. 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira, quinto orador ins
crito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- (*) 
- Sr. Presidente, sexta-feira pas· 
sada, delegados de inúmeras asso· 
ciaç!ies de servidores públicos dos 
diversos Estados, reunidos em con· 
ferência no Rio de Janeiro, compa
receram em seguida ao Senado fa
zendo veemente apêlo aos Senho
res Senadores no sentido do apres. 
samento da votação do Plano de 
Classificação de Cargos dos Fun· 
cionários Civis da União. 

Na oportunidade, manifestei o 
ponto de vista sustentado por mi
nha agremiação, o Partido Traba
lhista Brasileiro, favorável ao Pla
no, inclusive votação em regime de 
urgência. Nessa mesma ocasião 
foram-me entregues diversas repre
sentações dos servidores núbllcos 
do meu Estado, a Bahia, as.sinadas 
por centenas de funcionários dos 
vários ramos da Administração Pú· 
blica, que lerei nara que conste dos 
Anais desta Càsa. 

( •) - Nilo foi riPido pilo orador. 

A primeira, dos servidores da De
legacia do IP ASE, na cidade do 
Salvador, e.stá assim redigida : 

«Senador Lima Teixeira. 
Os abaixo-assinados, servi

dores públicos federais lotados 
na Delegacia do IPASE na CI
dade do Salvador, Estado da 
Bahia, vêm fazer um veemen· 
te apêlo a Vossa Excelência, 
no sentido de ser aprovado com 
a máxima Ul1gência o plano de 
Classificação dos Cargos do 
Serviço Público Civil da União, 
na base do substitutivo ap11e. 
sentado pelo ilustre Senador 
Jarbas Maranhão. 

Considerando que o referido 
substitutivo consubstancia as 
justas aspirações dos Servido
res Públicos e atende aos inte. 
rêsses da Administração Fede· 
ral, confiam os signatários no 
alto espirito de Justiça de Vos. 
sa Excelência, para com essa 
grande e laboriosa classe). 

.A.ssinam Júlio Martins Cavalcan· 
ti, Antônio Fioglinolo, Ade! Bote. 
lho de Amorim, Agripino Mathias 
de Santana, Aydll de Carvalho 
Guimarães e mais sessenta assina
turas. 

Recebi, no mesmo sentido, ape· 
los do 5.0 Distrito da Divisão· de 
Aguas, em Salvador, subscrito pelo 
Sr. One.siforo Araújo Matos e mais 
14 assinaturas; da Faculdade de Fi .. 
losofia, subscrito pela Senhora He· 
lena Sampâlo Cruz e mais 20 fun· . 
clonários; ::da Inspetoria Regional 
de Defesa Sànitárla Vegetal da Ba· 
hia, subscrito por Ernani Miranda 
Martlnell! e mais 25 companheiros; 
do Instituto Agronômlco do Leste, 
subscrito por Joaquim de Oliveira 
Lima e mais 28 servidores do 
CAPGESP - Bahla, subscrito por 
Arthur Drumond Tapioca e mais 62 
colegas; da 4.a Inspetoria Regional 
do Serviço Florestal na Bahla subs· 
cri to pelo Sr. Demétrio Antônio 
Costa e mais dez funcionários; do 
Serviço de Economia Rural da Bíl-
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hia, sub-scrito pelo Sr. Julião Barro. 
so Pereira e mai.s dezesseis funcio· 
nários da Inspetoria Regional de 
Fomento Agrícola da Bahia, subs· 
.crito pelo Sr. Augusto do Carmo 
e mais trinta servidores; da Inspe· 
torla Regional de Defesa Sanitária 
Animal da Bahia, subscrito pelo Sr. 
Milton dos Santos e mais dezes.sete 
funcionários; da Escola Politécnl· 
ca da Bahia, subscrito pela Senho· 
ra Maria Angelina Pedreira de Cer· 
queira e mais vinte e oito funcio· 
nários; e do Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia, firmado pela 
Senhora Maria da Conceição I. 
Gomes e mais quarenta e quatro 
funcionários . . 

Essas representações, que vão fi· 
gurar nos Anais do Congresso, bem 
traduzem .os justos anseios do fun· 
cionaliS'mo público de minha terra, 
como de todo o Brasil, que senti 
mais palpitante nas discursos que 
ouvi na escadaria desta Casa do 
Congresso. 

Peço atenção dos Colegás para 
uma declaração que vou fazer. · 

Autorizou-me o Dr. João Goulart, 
que se encontra acamado, de, em 
nome da Comissão Executiva do 
Partido Trabalhista Brasileiro, pe. 
rante o Senado, declarar que o PTB 
fiel ao compromisso as.sumido com 
o funcionalismo público e com os 
trabalhadores, nas suas justas rei· 
vindicações apóia o requerimento 
de urgência do nobre Senador Frei· 
tas Cavalcanti, ao qual apus mi
nha assinatura por que, já em pra
ça pública, havia prometido que 
lutaria pela pronta votação dêsse 
projeto. 

Senhor Presidente, êsse compro .. 
misso é antigo. Desde a campanha 
do Senhor Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, prometemos, perante os 
trabalhadores : primeiro, defender 
a reestruturação da Previdência So· 
cial; .segundo, lutar pela regula· 
mentação do direito de greve; ter
ceiro, defender as justas reivindi· 
cações do funcionAlismo núhlico 

I ' 
f~ilt!ra], 

O Sr. Jelferson de Aguiar- Per
mite V. Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com 
muito prazer, nobre colega, 

O Sr. Jefferson de Aguiar - O 
Senado Federal acolherá as jus
tas reivindicações do funcionalismo 
público, ·acima de quaisquer com· 
petições partidárias, vi.Bando sem· 
pre ao interêsse maior dos dignos 
servidores da União Federal. A ur
gência requerida a meu ver, como 
expus, não poderia ser adotada 
imediatamente, até porque o deli
berado na Comissão de Serviço Pú· 
blico não é conhecido. Entendi·me 
com seu ilustre Presidente, Sena· 
dor Daniel Krieger, que deu trami· 
tação rápida ao projeto, a fim de 
propiciar o reexame da matéria pe
la Comis.são de Finanças. Eu mes· 
mo tive ensejo de encarecer ao As· 
sessor Pedro Cavalcanti, o prepa
ro imediato da Redação Final do 
vencido. A Liderança da Maioria 
está empenhada, com os mais Li· 
deres da Casa, em dar solução rá
pida ao Plano de Classificação de 
Cargos. Não pode, todavia, prescin· 
dlr da boa elaboração legislativa; 
do contrário, o nosso ardor em so· 
Iucionar o problema com presteza, 
de afogadilho data vênia, poderia 
acarretar gravames insuperáveis 
para o próprio funcionalismo pú· 
blico. Quando, por conseguinte, V. 
Exa. reafirma o comprom)sso do 
Partido Trabalhista Brasileiro, de· 
ve aditar o do Partido Social De
mocrático, o da Maioria e o de to· 
dos os Partidos com a.ssento nesta 
Casa ou que tenham entendimentos 
com os Líderes de tôdas as agre· 
miações partidárias aqui represen· 
tadas, para que possamos elaborar 
projeto de lei capaz de atender às 
justas reivindicações dos servidores 
públicos, sem esquecer, todavia, os 
grandes, relevantes e preponderan· 
tes interêsse.s do Tesouro Nacional. 
Todos temos debatido, neste Pie. 
nário, a questão inflacionária, e a 
\.manimidadc do Se11ado, tem prQ· 
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curado solução para questões ati· 
nentes às emissões. Não poderia
mos adotar, portante, plano que 
gravaria o Erário com vinte bi· 
lhões de cruzeiros anualmente, e 
talvez mais, porque sequer temos 
conhecimento do que 1o! votado pe· 
la Comissão de Serviço Público Ci· 
vil, visto não ter ·sido elaborada, 
até hoje, a redação do vencido. Dai 
porque, atendendo à bela explana· 
çllo de V. Exa. esclareço que a 
Maioria, o Partido Social Demo
crático e tOdas as agremiações par· 
tidárias aqui representadas estão 
empenhados na solução, de plano 
e dos projetas em tramitação no 
Senado. Con1orme entendimentos 
que mantive com os vários lide
res, logo depois dos estudos,· em 
brevissimo prazo, sllbre o que te
nha sido decldido pela Comissão de 
Servico Públ'co Civil, será apresen
tada proposição capaz de ser apro
vada - ai sim, em regime de ur· 
gência, inclu.sive com o deferimen· 
to do requerimento do nobre Sena· 
dor Freitas Cavalcanti - talvez na 
próxima semana, quando tOda a 
matéria houver merecido o exame 
dos Srs. Senadores e fOr possivel 
sua apreciação e o eonheclmento 
de suas repercusslles nas finanças 
públicas. Era o que tõnha a eluci
dar,. para o conhecimento da opi· 
nillo pública da Nação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Mui· 
to obrigado. 

O Sr. Freitas Oavalcanti - Per· 
mite o nobre orador um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Pois 
não. 

o Sr. Freitas Ocwalcanti- Pro· 
curarei resumir o aparte com que 
participarei da br!Ihante oraçllo de 
V. Exa. Exprimo, inicialmente, mi· 
nhas congratulações a V. Exa. e 
ao Partido Trabalhista Brasileiro 
pela reafirmação de fidelidade ao.s 
compromissos e ao programa enun· 
ciados na última campanha presi· 
dencial. A declaração de V. Exn , 

coloca em tênnos dignos a palavra 
empenhada pelos Lideres e Presi· 
dente do Partido Trabalhista Bra· 
silelro. 

O SR; LIMA TEIXEIRA- Obri· 
gado a V o.ssa Excelêncla. 

o Sr. Freitas Oavazcanti - Pre· 
tendo justificar meu requerimento 
de urgência, subscrito, espontânea· 
mente, por Senadores dos diferen· 
tes Partidos. No meu entender, só 
em regime de urgência será possi· 
vel, nesta Convocação do Congres· 
so o estudo, discussão e votação do 
Projeto de Classificação de Cargos 
do Serviço Público Civil. 

O Br. Jelferson de Aguiar- Não 
apoiado! 

O Br. Freitas Oavalcanti -
Acresce que se Inclui, em primeiro 
lugar, entre os projetas que justifi
caram a convocação do Congresso, 
essa proposição. ·Aludirei, na jus· 
tíficativa do requerimento de ur· 
gência, ao exaustivo trabalho do 
Congresso, no exame dêsse projeto, 
desde 1954, quando foi encaminha· 
da a primeira Mensagem do Poder 
Executivo à Câmara dos Deputados. 
Estranho a afirmação do nobre Lí· 
der da Maioria, com referência à 
Comlss!lo de Serviço Público Civil, 
quando disse houve entendimento 
com aquela Comissão especifica, no 
sentido da aprovação rápida do 
projeto, a fim ,de que .. a Comissão 
de Finanças . _:: que apreciará as· 
pecto lntelráinente diferente ....;. e 
acertasse i'com o nobre Senador 
Jefferson ·de Aguiar os têrmo.s em 
que seria consubstanciado o Proje
to de ClassUicação de Cargos. A 
boa e invariável tradição do Sena· 
do é a aceitação dos pareceres das 
Comisslles especificas. Levanta o 
nobre Lider da Maioria grave 
acu.sação aos trabalhos exaustivos 
da Comlsslio de Serviço Pdbl1co Cl· 
vil, à frente dos quais se encontra 
o nobre Senador Jarbas Maranhão· 
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O Sr. Jejjeraon de Aguiar- Não 
apoiado ! 
~~~··· o Sr. Freitas oavalcanti - Mo-
dificarmos essa boa tradição para 
considerarmos o parecer da Comls· 
são de Finanças em têrmo.s de 
acôrdo polit! co no interêsse da 
Maioria, . afetaremos, de maneira 
grave, a boa prática dos trabalhos 
legislativos. · 

Ainda ontem quando - eventual
mente e com multa honra para 
mim, presidia à sessão do Senado 
- fui procurado por V. Exa. que, 
me declarou desejar, em nome do 
?artldo ·'I'rabalhista Brasileiro, en
caminhar à Mesa requerimento de 
urgência para discussão e votação 
do Plano de Classificação de Car· 
gos. Dei, então, ciência a V. Exa. 
de que, na sessão noturna anterior, 
apresentara requerimento, no mes· 
mo sent'do; e o nobre Colega não 
só aplaudiu minha resolução, como 
afirmou, em nome do Presidente do 
P.T.B., que sua Bancada apoiaria o 
requerimento, por corresponder aos 
compromissos assumidos com os 
.funcionários públicos em sua jus
ta aspiração-

O SR. LIMA TEIXEIRA - Agra· 
deço o.s apartes com que me hon· 
raram os nobres Senadores Freitas 
Cavalcanti e Jefferson de Aguiar. 

Senhor Presidente, quando termi. 
nava a reunião dos funcionários pú· 
bllcos defronte à escadaria do Se
nado, tlve ensejo de, acompanha· 
do de uma Comissão de funcioná· 
rios, procurar o eminente Lfder da 
Maioria para conversarmo.s sôbre 
um mais rápido atendimento do 
projeto nesta Casa: .. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Mi· 
nha opinião foi justamente esta 
que acabei de expender perante o 
Senado. Não mudei de opinião; te· 
nho uma só personalidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - De· 
vo confessar que S. Exa. aceitou 
de maneira acessivel as sollcitações 
elos funcionários públicos. O pro· 

jeto, porém, encontra-se nesta Ca· 
sa há algum tempo. Convocamos 
extl"aordinàriamente o Congresso, 
para dJscutir e votar o Plano de 
Classificação de Cargos, a Lei Or· 
gãnica da Previdência Social e a 
Regulamentação do Direito de Gre
ve. O tempo, entretanto, escoa-se, 
sem que providências sejam toma· 
das para aprovação ainda neste pe
riodo dessas proposições essenciais, 
especialmente ao meu Partido, pa· 
ra a campanha da sucessão presl· 
denclal., 

O Sr. JejfersMI de Aguiar - Per· 
mlte v. Ex&. um nõvo aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. JefjerBOn de Aguiar - De
vo assinalar que não afirmei hou· 
vesse a Comissão de Serviço Públi· 
co Civil aprovado o Plano de Clas· 
sificação de Cargos apressadamen
te. Esclareci que mantivera enten
d'mentos com o eminente Senador 
Daniel Krie11er - cujo espirita pú· 
blico deve ser enaltecido a todo 
momento - no sentido de conse
guirmos que a mátéria fôsse apre· 
ciada ràpidamente naquela Comis· 
são, como foi, para darmos opor
tunidade ao seu reexame geral, 
perante a Comissão de Finanças. 
Então, atravé.s de entendimentos 
entre os vários Lideres partidários 
e as diversas correntes politicas 
aqui representadas, poderfamos 
chegar a um denominador comum 
capaz dé atender às juStas reivind!· 
cações dos funclonár1os públicos e 
aos rela,vantes lnterêsses .do Tesou· 
ro Nacipnal. Por conseguinte, nlio 
mudei de opinião. V. Exa. foi tes· 
temunho do compromisso por mim 
assumido com representantes do 
tuncionallsmo, no mesmo sentido, 
isto é, sem qualquer alteração, de 
votarmos o Plano de Classificação 
de Cargos dentro dos próximos dias, 
manifestando êsse mesmo com· 
promisso · .. ao Govêrno .e ao órgão 
governamental competente - o 
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DASP. Mantive êsse compromisso, 
não só com os Lideres desta Casa, 
mas especialmente com os eminen
tes Senadores Daniel Krieger; Mem 
de Sá, João Vi)lasbõas, Argemiro 
de Figue'redo, Jor.ge Maynard e 
Attllio Vivacqua, reafirmando a 
opinião do Govêrno, que se encon
tra empenhado em dar o Plano de 
Classificação, o qual,' aliás, é ori
ginário de mensagem do Poder Exe
cutivo. Sabe v. Exa. perfeitamente 
que a iniciativa de leis dispondo sO
bre o funcionalismo público cabe, 
com exclusividade, ao Presidente 
da Repúbl'ca, de acõrdo com o art. 
67, parágrafo 2.0 , ·da Constituição 
Federal. Ninguém conceberia, pois, 
que o Govêrno pretendesse impe
dir o andamento ou quisesse pre
jud'car a tramitação da matéria 
ori-qnda de mensagem ·sua, negan
do àssim os legitlmos direitos dos 
se~vidore~ públicos. Reafirmo, mais 
uma vez, o propósito do Executivo 
de dar ao funcionalismo da União 
0 Plano de Classificação, dentro, 
naturalmente de quantitativos cor
respondentes ' às possibilidades do 
Erário. 

O Sr. Freitas Oavalcanti - Per· 
mite o nobre orador outro aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Ou· 
virei com prazer o aparte de Vossa 
Excelênc'a e, depois, responderei 
ao nobre Lider da Maioria. 

O Sr. Freitas Oavalcanti - Na 
forma do Regimento cada Comis· 
são técnica tem atribuição especi· 
fica. Como então, a Comissão de 
Serviço Público Civil abrir mão de 
seus encargos exclusivos para con· 
cordar examinasse a Comissão de 
Finanças, à qual compete apenas a 
parte financeira, o projeto do pon· 
to de vista daquela Comissão. É 
questão de competência. A Comis· 
são de Finanças não poderia ab· 
sorver atribuição especifica da Co· 
missão de Serviço Público Civil. 
Seria mau precedente. Nossas de· 
cisõe,s no :Plen(\rlo s!\o tomaçlas com 

base nas conclusões das Comissões 
especificas . 

O Sr. Jefferson de Aguiar - A 
audiência da Comissão de Finanças 
é essencial, na matéria. 

O Sr. Freitas Oavalcanti - Não 
é essencial. O projeto consubstan
cia um Plano de Classificação do 
func1onaUsmo. É a ordenação do 
serviço público à base das novas 
doutrinas. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Pos
teriormente, porém, o projeto foi 
transformado, tornando-se em au· 
mento de vencimentos, essencial· 
mente. 

O Sr. Freitas Oavalcanti - O Pia· 
no de Classificação do Funciona· 
lismo decorre de disposição do Es
tatuto dos Func'onários Públicos, 
votado pelo Congresso Nacional. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Se
nhor Presidente, respondo ago
ra ao aparte do nobre Senador Jef· 
ferson de Aguiar. Não sei se o no· 
bre Lider já atentou que está fa· 
!ando um representante da Maioria, 
e não um oposicionista. Nós, mem· 
bros do Partido Trabalhista Brasi· 
leiro, não estamos porém, por 
compor a Maioria jungidos ao Go· 
vêrno, incondicionalmente. Nos.sa 
Bancada no Senado não está obri· 
gada a seguir orientação bitolada 
em matéria de interêsse público. 

Quando sentimos que a razão nos 
assiste, com a mesma autoridade e 
independência com que defendemos 
o Presidénfe Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, criticamos S. Exa. e 
os erros do seu Govêrno quando tal 
ocorre, mas a critica é construtiva, 
porque auxilia. No particular, nll.o 
vai qualquer reparo ao Govêrno. 
Sei que a mensagem foi dirigida 
pelo Executivo ao Congresso e que 
o Plano de Classificação envolve 
aumento considerável de despesas. 

' O. Sr. Afonso Arinos - Permite 
V. E:xa. um aparte-? 
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O SR. LIMA TEIXEIRA - Com 
prazer. 

o Sr. A/()'TIBO Arinos - Sabe V. 
Exa. que é em seguimento de dis· 
positivo con.stituclonal expresso 
que a men-sagem é originária do 
Poder Executivo. Nós do Legisla· 
tivo não poderíamos ter Inicia· 
tiva dela. Não é, pois, prõpriamen· 
te uma benemerência ou dedicação 
especial do Executivo à causa do 
funcionalismo, em detrimento da 
atitude do Legislativo. ll:, apenas, 
um cumprimento - V. Exa. bem 
o sabe - do d!spo.sitivo constitu· 
cio na!. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Exa· 
tamente. 

Meu Partido, minha Bancada, Se
nhor Presidente, não está, ao defen· 
der a urgência, criticando o Govêr· 
no ou lhe criando obstáculos; ao 
co;trário está procurando auxiliá· 
lo numa justa reivindicação do fUI!· 
cional!smo, participantes da Adm1· 
nistração pública. . 

Neste instante, quando me ref1ro 
ao apressuramento do Plano de 
Classificação, quero mostrar aos 
funcionários públicos que estamos 
reconhecendo seus justos direitos. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Dá 
licença para um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com 
muito prazer, nobre colega. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Dou 
meu testemunho de que V. Exa. 
participa, brilhantemente, da Maio· 
~f.a parlamentar, em decorrência de 
um acôrdo inter-partidário, do. Par
tido Social Democrático e do Parti· 
do Trabalhista Braslleiro. A Lide
rança da Maioria e o Govêrno não 
desejam solidariedade incondicio
nal, mas, tão sõmente, colalroração 
sincera e leal, que a ação gover· 
namental exl,ge, com o·s õnus e di· · 
reitos que nos entrelaca:rn :mutua· 
mel'!t~, 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Per· 
feitamente. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - De· 
vo esclarecer, portanto, que Vossa 
Excelência, tão brilhante membro 
da Maioria, interpreta o sentimen
to dessa mesma Maioria. Já decla· 
rei, em várias passagens dos seus 
apartes, que o Govêmo quer a apro
vação do Plano de Classificação, 
mas, no momento, entende - co· 
mo vários eminentes membros des
ta Casa, inclusive os da Oposição, 
que assim se manifestaram - ser 
a urgência prejudicial à própria 
causa dos funcionários públicos. 
Solicitei o adiamento da votação do 
requerimento do nobre Senador 
Freitas Cavalcantl para que quan· 
do tivéssemos conhecimento do que 
foi votado, pudéssemos dar a ur· 
gência solicitada e ultimar o Plano. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Agra· 
deço as palavras de aprêço de. Vossa 
Excelência. 

O Sr. Freitas Oava'lcanti- Meu 
requerimento - se me permite o 
nobre orador -. (Assentimento do 
orador) - em nada impedirá o exa. 
me cuidadoso do projeto. Requeri 
a urgência de que trata a alinea 
«c», do art. 330. Aprovada, o pro· 
jeto figurará na terceira sessão or· 
dlnária que se seguir à concessão 
da urgência. Julgava que a Lide
rança da Maioria promovesse reu
niões conjuntas das Comissões de 
Con.sti tuiçlío e JustiÇIJ e de Finan
ças para o exame do substitutivo 
oferecido pela Comissão de Servi· 
ço Público Civil, no caso especifi
co. Entend'-me com a AssessOria 
no sentido de que o substitutivo da 
Com1ssão de Serviço Público Ci· 
vil, fôsse ordenado para ser envia· 
do à Imprensa Nacional. Hoje pela 
manhã, o Dr. Rocha Mattos reme
teu·o a publicação, havendo, por· 
tanto. tempo para ser examinado 
em reuniões conjuntas das Comis· 
sões. o· 'que pretende, entretanto, 
9 nobre :t4der c]a Maioria, é que o 
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Congresso Nacional anule o :tra
balho da Comis.são especifica. 

d Sr. Jelferson de Aguiar - Não 
apoiado. Essa é interpretação de 
Vossa Excelência, contra a· reali· 
dade dos fatos. · 

O Sr. Freitas Oavalcanti - O 
que prevalecerá, disse o nobre Li· 
der da Maioria, será o subst1tutivo 
do DASP. Há cinco anos o Congres· 
so examina o Projeto .de Classifica
ção. Há trabalhos · -e pareceres 
exaustivos, ·brilhantes, luminosos 
da Câmara e . do· Senado, mas s. 
Ex!'., o Lider da Maioria sob ale
gação de excesso de despesas, diz 
que devemos homologar o substi· 
tutiVo do DASP. · 

Cabe declarar . que o Departa· 
niento Administrativo do Serviço 
Público, já ·ofereceu . eubstitutlvo, 
considerado oficioso, entregue, pes
soalmente, no Senado ao traba
lho da Comissão de Serviço Públl· 
co. Restaria, apenas, ouvir o DASP 
- se ass'm entendessem a Maioria 
e. o·,_(l{>vêrno,. a. respeito das emen. 
das apresentadas. Essa diligência 
poderá ser cumprida, dentro do pra· 
zo regimental.. Meu requerimento 
não. pretende tumultuàr. a matéria; 
apenas provocar o exame de pro· 
jeto pendente da apreciação do Con·. 
gresso há cinco anos e que foi um 
dos motivos determinantes da con· 
vocação extraordinária do Parla· 
mento. Releve· me V. Exa. se, nes· 
te esclarecimento . me alonguei, 
mas ·julgava-me no dever de expli· 
car a razão do meu procedimento. 

O SR. UMA TEIXEIRA- Vos· 
sa Excelência deu·nos esclarecimen
to multo oportuno. . 

O Sr. Jefferson de Aguiar- Per
m.ite V. Exa. um aparte? 

O SR. UMA TEIXEIRA- Com 
todo o prazer. 
~,, .. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Per· 
gunto a V. Exa. e ao nobre Se
nr~dor Freitas Cayalcantl se conhe--

cem o que foi deliberado na Co· 
missão de Serviço Público Civil e 
se sabem se essa deliberação .foi 
publicada e se houve distribuição 
de Avulso sôbre tudo quanto ocor· 
reu naquele órgão técnico. v. 
Exas. s() poderão respo_nder negati· 
vamente. 

·O SR. LIMA TEIXEIRA- Quem 
pode responder é o Senador Jarbas 
Maranhão, Relator. 

o sr. Freitas OavalcOAvtt - Per-. 
dão; permita-me o nobre colega 
dar, eu mesmo, a resposta. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Como então promover uma reunião 
conjunta de Comissões, se nada há 
sôbre que deliberar, se não temos 
conhecimento de quanto .foi decidi· 
do. Está presente o nobre Senador 
Mem de.Sá, cuja dignidade sempre 
enalteço, que poderá dizer se sabe 
o que .foi deliberado na Com's.são 
de Serviço Público Civil. S. Exa. 
também não conhece a Redação Fi
nal. Haverá .. necessidade de ler 
quanto foi publicado nos jornais, 
porque, na 'Comissão, não se deu a 
Redação Final do vencido, como 
determina o Regimento e habitual
mente se .faz, na mecanografia. ·os 
assessores é que foram diretamente 
à Imprensa, sem o conhecimento 
dos Membros da Comissão e sem 
que esta se tivesse pronunciado sô· 
bre o vencido, e ali estão .elaboran· 
do a redação: Naturalmente, o Se
nador Daniel Krieger reunirá seus 
colegas, para ··apreciar quanto foi 
decidido e apro:var a Redação Final 
do vencido, !;no.s têrmos do Regi· 
mento. Só depois de conhecida essa 
deliberação, é que a liderança da 
Maioria promoverá a reunião das 
Comissões de Constituição e Justi· 
ça e de Finanças. Não me escuso 
de pz:omover essa reunião conjunta, 
de adotar providências para apre
ciação rápida ·da matéria, mas re
clamo, cm nome do Govêrno e da 
Maioria, tramitação normal, tran· 
qüiln, ~bjetiva, capaz de ntencler 
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aos· anseios do funcionalismo, sem 
desatender aos !nterêsses relevantes 
do Tesouro. Não posso adotar uma 
tramitação s!g!Iosa, secreta, sem co. 
nhecimento da matéria, uma apro· 
vação «rápida:. daqUilo que não se 
conhece, porque o Senador Freitas 
Cavalcanti resolveu requerer ur
gência para o projeto, antes de co· 
nhecer, sequer, a. deliberação defi
nitiva da Comissão. · O Senador 
Freitas Cavalcanti não poderá afir· 
mar, aliás nenhum Membro da Cc
missão, qual a Redação Final ao 
decidido na Comissão de Serviço:> 
Público. Como poder'a a liderança 
admitir a urgência ou sufragar a 
aprovação de matéria desconheci· 
da ? O Plano de Classificação está 
tramitando, no Congresso Nacional. 
há vários anos. Só agora é que se 
vislumbra a necessidade de tram i· 
tação rápida, urgente e urgentis~i· 
ma, sem conhecimento da matéria. 
O que afirmo, em nome do Govêr· 
no, é que se dará a Classificaçã·o, 
mas dentro dos limites regimen
tais. Atender·se-á à reivindicação 
dos servidores. ma.s não poderemos 
acolher, lamentàvelmente, a urgên· 
ela, nesta oportunidade, porque se
quer a matéria está publicada. 

o Sr. Freitaa aavazcanti - Per· 
mite o nobre orador mais um es
clarecimento ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA-.,. Pois 
não. 

O Sr. Freitaa Oll'!JaZcanti - O 
nobre Senador Jefferson de Aguiar, 
Llder da Maioria, examina o as· 
sunto do ponto de vista das exi· 
gênclas normais do Regimento In· 
terno. Evidentemente, não poderia· 
mos votar essa proposição, nas pou· 
cas sessões que ainda teremos nes· 
ta convocação, em regime normal. 
Só a urgência possibilita o seu exa· 
me; e é de salientar que a maté· 
ria será apreciada como deve 
ser. A urgência da letra «c:. do 
art. 33 estabelece prazos, o que pro· 

porcionará, seja :a. proposição bem 
estudada. 

Embora não integre a Comissão 
de Serviço Público - acompanhei 
o admirável trabalho · do Senador 
Jarbas Maranhão e de outros Mem· 
bros daq~ela Comissão e Assesso· 
res da Casa. Tomei conhecimento, 
pelas Atas e pelas notas à Imprim
sa, das suas deliberações. O Sena· · 
do não vai aprovar o requcr.'men
~o de urgência na ignorância do 
projeto e do substitutivo da Comis· 
são especifica; . ao contrário, maii1. 
festar·se·á com pleno conhecimen· 
to, por fõrça de' iniclat1va nossa, 
pois os avulsos já estão sendo pre· 
parados pela Imprensa Nacional. 

Longe de mim a intenção de tu· 
multuar o exame da matéria, le· 
vando o Senado, a discuti-la e vo
tá-la sem que os Senhores Senado
res e.stivessem de posse do avulso 
respectivo. O nobre Lider Jeffer· 
son de Aguiar. inquieto certamente 
com <> acrésc'mo da despesa, no 
seu dever da liderança da Maioria, 
que exerce com zêlo e devoção, 
resolveu adotar providências para 
que o órgão próprio da Adminis
tração pública . e também o Senado 
contenham o Plano dentro da II· 
mitação do Executivo. O que não é 
justo, é que depois de cinco anos 
queira o Lider da Maioria solicitar 
do DASP, que já manifestou por 
várias vêzes sôbre o assunto, nôvo 
substitutivo, que deverá ser - se· 
gundo afirma S. Exa. - homolo· 
.gado pelo Senado da República. 
Não faço a lnjúrià de atribuir à 
Comissão especifica do Senado a 
pressa, com que teria examinado 
projeto de tal magnitude para o 
Pais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Veja 
V. Exa. que agora estamos · che
gando a uma solução quase unàni· 
me. O Líder da Maioria afirma 
que é propósito do Govêrno acele· 
rar a '-apreciação do Plano de Clas· 
sificacão .. 
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O Sr. Jefferson de Aguiar - Te· 
nho adotado tôdas as medidas nes· 
se sentido ... 

O Sr. Freitas Oavalcanti - Está 
procurando apressar, retardando 
seu exame pelo Congresso Nacio· 
nal. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - ... 
mas a Liderança da Maioria não 
pode aceitar uma urgência ino· 
portuna e impertinente. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Sr. 
Presidente, meu Partido, como é do 
conhecimento de todos, está no mes· 
mo propósito. Faz, entretanto, o 
nobre Lider da Maioria algumas 
consideraeões que devemos · ponde· 
rar. Declara S. Exa. que nenhum 
Senador poderá, d1zer em que têr· 
mos será a Redação Final do Pla
no de Classificacão estudada pela 
Comissão de Serviço Público. 

O Sr· Freitas Oavazcanti - Ai 
v. Exa. há de cons· derar Igual· 
mente valiosa a informação que 
trouxe à Casa. Não estamos di.'l· 
cutindo o projeto. Apenas anteci· 
panda o debate em razão do reque· 
rimento de urgência.. V. Exa., co
mo Lider de Partido, poderá soli· 
citar da Presidência da Comissão 
de Serviço Público Civil e do pró· 
prio Relator, Senador Jarbas Ma· 
ranhão, informações sôbre. os tra· 
balhos ali realizados . 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Sr. 
Presidente, vejo não ,só nas pala· 
vras do Senador Freitas Cavalcan· 
ti como do nobre Lider da Maioria, 
que há pouco se manifestou sôbre 
o assunto, o desejo da mais rápida 
solução para o Projeto de Classl· 
ficação de Cargos. É também o 
nosso objetivo, demonstrado não só 
neste recinto como na escadaria 
do Palácio Monroe. Defendo a ur· 
gência; entretanto, concordaria com 
a retirada, por alguns dias do re· 
querimento, desde que se estabe· 
lecesse prazo para apreciação do 

projeto e votação definitiva. Com 
protelaeões não concordamos. 

Vou entender-me com os nobres 
Senadores Freitas Cavalcanti e 
Jefferson de Aguiar, com o objeti· 
vo de encontrarmos a solução que 
corresponda aos anseios do funcio· 
nalismo público federal. · 

O Sr. Jefferson de Aguiar - É 
o nosso propósito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Se 
não chegarmos a acôrdos; se eu 
notar que caminhamos para o re 
tardamento, voltarei à tribuna pa· 
ra defender o funcionalismo públi· 
co e a urgência. 

O Br. Freitas Oavalcanti - Vos· 
sa Excelência há-de ter verificado 
que o objetivo do Lider da Maioria 
é retardar a apreciação do pro· 
jeto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Sr. 
Presidente, não poderia deixar de 
manifestar o pensamento do meu 
Partido, o P. T. B., que é pela apro. 
vação, quanto antes, dos três pro· 
jetos : Previdência Social, Regula· 
mentacão do Direito de Greve e 
Classificação de Cargos. 

O Sr. Jefferson de Aguiar- Gos· 
ta ria que V. Exa. incluisse nessa 
enumeração o projeto sõbre a Par· 
t'cipação dos Empregados nos Lu· 
cros das Emprêsas. beneficio que, 
outorgado aos trabalhadores, aten. 
derá aos relevantes interêsses das 
classes. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Per· 
feitamente. ''Aliás, como Relator 
dêsse projeto, devo prestar infor· 
mações ao Senado, já que o Ilustre 
Lider da Maioria me interpela. 

Solicitei o pronunciamento da Co· 
missão Permanente de DJreito So· 
cial do Ministério do Trabalho e 
aguardo a volta da proposição ao 
Senado, a fim de emitir o parecer. 

Certo ·estou de que encontrare. 
mos, agora, o denominador comum 
para atender às justas reivindica· 
ções r' dos trabalhadores ... 
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O Sr. Je!ferson de Aguiar -
Neste propósito V. Exa. ·tem o 
apoio da Liderança da Maioria. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Obri· 
gado a Vossa Excelência. 

. . . empenhados, como se acham 
todos os Partidos em que, ainda 
nesta· ,sessão extraordinária, êsses 
projeto.s sejam aprovados. (Muito 
bem; muito bem) ; 

Durante o discurso do Senhor 
Lima Te~eira, o ·Sr. Cunha 
MelZo d~a a cadeira da pre
si!Mnoia, assumindo-a o Sr. No· 
vaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre 
a mesa requerimento do nobre Se
nador Mourão Vieira. 

ll: !Ido e deferido o seguinte 

REQUlilRIMEN'l'O 

N.o 20, de 1960 

Requeiro que, ouvida a Casa, se· 
jam solicitadas ao Sr. Presidente 
do Instituto Brasileiro do Café, por 
intermédio do Minl,stério da Fazen· 
da, as seguintes informações: 

1 - Se as remessas de café para 
o Extremo Norte, notadamente pa· 
ra Estados do Amazonas e Pará, 
chegam ao destino ou se são des· 
vladas quando em percurso ? 

2 - Qual a margem de lucro es· 
tabelecida pelo IBC para as fir· 
mas de torrefação de café estabe
lecidas nos Estados do Amazonas e 
Pará no café que lhes é fornecido 
pelo Instituto e se essa margem 
tem sido reduzida. ultimamente de
terminando uma queda na dlstri· 
buição do café moido naquelas Uni
dades da Federação. 

3 - Quais são as firmas de tor· 
refação de café estabelecidas nos 
Estados do Amazonas e Pará que 
recebem regularmente do r.a.c. ca
fé para ser moido e .vendido ao po· 
vo, detalhando a quantidade que 
lhes é fornecida nos últimos três 
anos, inclusive nos meses do ano 
em curso, bem como qual o critério 

seguido pelo Instituto no estabe
lecimento das cotas dêsse forne
cimento. 

4 - Se o I.B.C. criou órgãos de 
fiscalização da distribuição e con
sumo do café fornecido pelo mes
mo Instituto nos supra·menclona
dos Estados· do Extremo Norte; 
desde quando êsses órgãos existem 
no Amazonas e Pará e qual o cri
tério que preside a ação dos refe
ridos órgãos ? 

.. 5 - Se a proibição da publ1ca
ção de estatísticas de café discri
minadas por firmas exportadoras, 
remetentes ou destinatárias de 
cuja execução é o I.B.C. um dos 
órgãos responsáveis, não está. fa
vorecendo o desviamento do café 
do curso no Pais, dêsse modo, anu
lando as medidas de combate ao 
contrabando de nosso principal pro
duto, porventura, ·postos em práti
ca pelo instrumento supremo de 
nossa politica cafeeira. 

6 - Qual a produção local de 
café nos Estados do Amazonas e 
Pará. e se essa produção .figura na 
pauta de exportação do produto 
para o exterior em detrimento do 
consumo das · populações dos men· 
clonados Estados. 

7 - Qual o preço faturado pa
ra saca de café que se destina ao 
Amazonas e para os demais Esta· 
dos da União ? 

Sala das sessões, em 11 de feve· 
reiro de 1960. - Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE- Finda a 
hora do Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em discussão . úni· 
ca. do Requerimento n.0 14, de 
1960, do S·r. Senador Jefferson 
de Aguiar e outros Senhores 
Senadores, solicitando urg6ncia 
nos Mrmos do artigo 330, letra 
c, do Regftmento Interno, para 
o Projeto de Lei da Gamara 
n.o 5, de 1960, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a 
Fiendaçao das .Pioneiras Soci
ais.' 
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O SR. PRESIDENTE - Em vo. 
tacão o requerimento. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sen. 
tados. <Pausa). 

Está aprovado. 

. O SR. JOÃO VILLASBOAS 
(Pela ordem) - Senhor Preslden· 
te, requeiro veriflcaçlio da .votação. 

O SR. PRESIDENTE - Val·se 
proceder à. verificação requerida 
pelo nobre . Senador João Vlllas· 
bôas. 

Queiram levantar-se os Srs. Se
nadores que aprovam o requeri
mento. (Pausa>. 

Queiram sentar-se os Srs. Se
nadores que aprovaram o reque. 
rimento e levantar-se os que o re
jeitam. (Pausa). 

Votaram a :favor do requerlmen· 
to 7 Senhores Senadores; e con
tra, 16. 

Nlio há número. Vai·se proceder 
à chamada. 

O SR. PRESIDENTE- O.S Se· 
nadares que aprovam o requeri· 
menta responderão «sim~. os que 
o rejeitam dirão cnão~. 

Procede-se à chamada: 
. Respondem à chamada e votam 
«sim~ .os Senhores Senadores : 

Cunha Mello. 
Mathlas Olympio. 
Menezes Plmentel. 
Ruy Carneiro. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Pér!cles. 
Lourlval Fontes. 
Lima Teixeira. 
Jefferson de Aguiar. 
Calado de Castro. 
Lima Gulmarlies. 
Nelson Maculan. - (12). 

. Respondem à chamada e votam 
«não~ os Senhores Senadores : 

Mourão VIeira. 
Joaquim Parente. 
Fernandes Távora. 
Sérgio Marinho. 
Reglnnldo Fernandes. 
Freitas Cavalcantl. 

Heribaldo Vieira . 
Afonso Arlnos. 
Milton Campos . 
Padre .Calazans. 
JoãQ VillasbOas. 
Fernando Corrêa. 
Mem de Sá. - (13) . 

Durante a chahnada, o BenJ1or 
N ovaes Filho dei:z:a a Presi· 
d6ncia, as81tmindo·a o Senhor 
OIV!Iiha M ello. 

O SR. PRESIDENTE - Vota· 
ram a favor 12 Senhores Senado
res; e contra 13. 

Não há número. 
Em conseqüência, fica adiada a 

votaclio das demais matérias que 
estão nesta fase. 

Por falta de número tem a vota. 
clio adiada as seguintes matérias : 

Em primeira diBcussil,o, o Pro
jeto de .li}menda à Constituição 
numéro 2, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais re
ferentes à organização do Esta. 
do da Guanabara, tendo Pare
ceres da Oomisslio Especial : 

I - s6bre o Projeto inicial: 
n.0 233, de 1959, contrário 
( c.om votos em separado dos 
Senhores BeiiiCldores Jie/ferl10n 
de Agwiar e Afonso Arinos); 
III - S6bre o Substitutivo 

apresentado erm Plenário em 
prianeira dillcusslio 11o0 925, 
B1tgerindo modificações. 

Em .íilB~sã.o única o Reque· 
rimentô .n.0 17, de 1960, do Sr. 
Freitâ8 'i:Javalcanti e outros Se· 
nhores · · Senadores, wlicitando 
urgéncia, !&lOs t~mos do artigo 
330, letra c, do Reginnento ln· 
terno, para. .o Projeto de Lei da 
Oillmam n.0 149, de 1958, que 
dispõe. s6bre a cZastrilieaçlio de 
cargos ,do serviço Civil do Po· 
der Eir:ec:ttivo, estabelece o.9 
vencl!m,entos Cf)Tr'espon.dcmtes e 
dá Olttras pr01ii1Mncias. 
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O SR. PRESIDENTE - Passa.se 
à apreclaçlio das matérias em dis· 
cussão. 

Df8cussáo única do R<equeri
mento n.0 16, de 1960, do Sr. 
Senador Cunha Mello, e outros 
Senhores Senadores, solieitan· 
do a inclusilo em Ordflm do 
Dia, nos t~NJtos dos artigos 171, 
n.O I, letra a e 212, alfnea Z·2 
do Regimento, do Projeto de 
Lei da Climara n,0 10, de 1959, 
que di.sp/Se sDbre a estrutura 
administrativa da PreviMncia 
BociaZ e dá outras provid6ncias. 

n:~·\ 

. O SR. PRESIDENTE- Há sõ· 
bre a mesa requerimento de adia
mento cuja leitura vou mandar 
proceder. 

.... ', ..... ,. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 21, de 1960 

Nos têrmos dos artigos 272, le
tra Z, e 274, letra b, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da 
dlscussao do Requerimento n.0 16, 
de 1960, a fim de ser feita na ses· 
são de 18 · do corrente mês. 

Sala das SessOes, em 11 de feve
reiro de 1960. - Jefferson de 
Aguiar, Lider da Maioria, em exer· 
cJ.cio. 

O SR. PRESIDENTE- Por fal· 
ta de número deixo de submeter a 
votos o requerimento que acaba 
de ser lido, o qual fica considerado 
prejudicado. 

Em discussão o Requerimento n.0 

16, de 1960. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - (*) 
- Sr. Presidente, como subscritor 
do requerimento, quero prestar al· 
guma.s Informações. especialmentP 
à Comissão de Finanças, da qual 
é Presidente o nobre Senador Gas· . 
par Velloso. 

( •) - Nll.o foi reul&lo pelo orador. 

Sr. Presidente, V. Exa. e eu ela· 
boramos o requerimento, baseados 
no artl.go 171 do Regimento, que 
diz: .. 

«A inclusão em Ordem do 
Dia, Independentemente de pa· 
recer, só poderá dar.se nas se
guintes hipóteses : 

I - Por dellberaçao do Se· 
nado: 

a) 'se transcritos os prazos 
regimentais para o pronuncia
mento das Comlsslles, estas não 
houverem oferecido os seus 

. pareceres; 
b) quando se tratar de pro· 

pCllllção de sessão legislativa an· 
terior; 

• • o ••• o •••••••••••••••••••••••••• ':. 

Senhor Presidente, o projeto da 
Lei Orgânica da Previdência Social 
encontra-se na Comissão de Flnan· 
ças e o Ilustre Relator, Senador 
Dix·HUit Rosado, já apresentou seu 
parecer. Essa, a verdade. Outras 
vêzes. tive ensejo de solicitar o 
apre.ssamento na tramitação dessa 
proposição : entretanto, naquelas 
ocasiões, não havia parecer, hoje 
a situação é diferente, há parecer. 

Soube que, na sessão de ontem 
à noite, o nobre Senador Gaspar 
Velloso, alegou que o Relator da 
matéria encontrava-se· ausente, ra· 
zão por que a Comissão de Finan· 
cas não pOde apreciar seu parecer, 
pois, segundo S. Exa., não hou
ve nútnero para que aquêle órgão 
técnico pudesse deliberar. 'Devo, po· 
rém, explicar que, de nossa parte 
não há nenhum objetlvo - :nem 
poderia baver - de desaprêço à 
Comissão de Finanças, até porque 
um dos seus integrantes, o Vlce
Presidente é do Partido Trabalhis
ta Bras.'leiro, ao qaal estamos filia· 
dos; mas, por exigência partidá· 
ria, temos mesmo de lutar pela 
aprovação, ainda neste periodo con· 
vocatório, de projeto tllo impor
tante para os trabalhadores, como 
o da Organização dá Previdência 
Social. · 
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A proposição referida já traml· 
tau pelas Comissões de Constitui· 
ção e Justiça, de Economia, de Ser· 
viço Público Civil e de Legislação 
Social. Está, agora, na Comissão 
de Finanças. 

O Sr· Gaspar VeZloso - Permite 
V. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Com 
prazer. 

. O Sr. Gaspar VeZZoso - Vossa 
Excelência tem repetido contlnua
damente, nesta Casa, que vem In
sistindo pelo andamento do Projeto 
de Previdência Social, por exlgên· 
ela partidária. Conclui-se por es· 
sas constantes afirmações de Vos· 
sa Excelência que deseja apresen· 
tar, perante o Senado e a opinião 

. pública, o Partido Trabalhista Bra· 
silelro como pioneiro da Iniciativa. 
Permito-me esclarecer, que se há 
Partido que. diligenciasse para con· 
seguir a tramitação rápida da ma· 
térla êste é o Social Democrático. 
A 'proposição - vou relatar o que 
o Senado já conhece - foi apre
sentada e lida na sessão de 7 de 
fevereiro de 1958 e dlstribuida à 
Comissão de Constituição e Justiça 
da qual é Presidente o Senhor Lou
rlVal Fontes, correligionário de V. 
Ex&., em 11 de fevereiro de 1958. O 
parecer dêsse órgão só foi protoco
lado em 24 de novembro de 1958. 
Observe V. Ex&. que, numa Comls· 
são dirigida e orientada por ilus
tre membro do Partido Trabalhista 
Brasileiro, o projeto permaneceu 
de 7 de fevereiro de 1958 a 24 de 
novembro de 1958; isto é, nove me
ses nas mãos de um órgão técnico 
presidido e orientado por um Lider 
trabalhista, fixo bem. Mandado à 
Comissão de Legislação Social, da 
qua,l V. Exa. é Presidente ... 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Fun. 
clonei como Relator, no caso. 

O Sr. Gaspar VeZloso - ..• em 
25 de novembro de 1958, de lá só 
saiu em 27 de julho de 1959. Es· 

gotau, portanto, todo êsse prazo 
sob a responsab1lldade de v. Exa., 
membro do Partido Trabalhista 
Brasileiro e que, nesta Casa, não se 
cansa de dizer que o Partido ·Traba. 
lhista Braslleiro tem lnterêsse na 
tramitação rápida do projeto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Per· 
mlta-me v. Exa. interrompê-lo 
nesta parte, para uma explicação. 

·O Sr. Gaspar VeZloso - Com 
multo prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Vos· 
sa Excelência sabe que a Comissão 
de Legislação Social é eomlssão es· 
pecifica. 

O Sr. Gaspar VeZloso- Pois não. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Por· 
tanto, devia. proceder a estudo mi
nucioso - como o fêz - para tra· 
zer ao Plenário do Senado emen· 
das ao projeto que pudessem, rea~
mente merecer debate. Foram inu. 
meras' emendas que tive oportunl· 
dade de apresentar, aliás aprov·a· 
das com exceção de apenas uma. 

Foi o que acontec!lu· Mesmo a~
slm, em minhas maos, a proposl· 
ção não ficou multo tempo. 

O Sr. Gaspar Ve!loso - Vossa 
Excelência recebeu o projeto em 
25 de novembro de 1958 ... 

O SR. LIMA TEIXEIRA- VeJa 
. V. Exa. quão pouco tempo levou 

na Comissão, embora tenha eu 
apresentado .. 114 emendas, alteran· 
do, pràtlcamente, todo o projeto. 

·--~·· 

O Sr. CksPa,r Velloso -Perdoe 
V. Exa; '.:::.. não estou fazendo dls· 
curso; faço um relatório, ofereço 
dados positivos ! 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Vos· 
sa Excelência está me aparteando. 

O Br. Gaspar VeZZoso - Vossa 
Excelência recebeu o projeto, como 
dizia, em 25 de novembro de 1958. 
Em 8 dE~ junho de 1959, por suges· 
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tão de um Senador do P.S.D., o Sr. 
Ruy Carneiro, o parecer foi impres
so em avulso para estudo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Veja 
V. Exa. : o parecer, eu o apresen
tei, mas o Senador Ruy Carneiro 
pediu f~sse publicado. Eu queria 
que votasse logo a matéria. 

O Sr. Gaapar VeZZoso - De 25 
de novembro de 1958 a 8 de junho 
de 1959 são decorridos sete meses ! 
Permita V. Exa. que, neste aparte, 
que eu mesmo reconheco longo, 
conte a história do projeto. Deixe· 
me mostrar a coisa como é e como 
consta dos Anais do Senado', para 
que não se possa tirar ilacões não 
condizentes com a realidade. Não 
estou fazendo discurso, nem dando 
opinião pessoal; tão pouco estou 
pedindo a opinião de alguém, apre. 
sento, apenas, dados constantes da 
ficha do projeto no Senado. Permi· 
ta-me V. Exa. complete meu apar· 
te; depois, pedirei mil desculpas, 
pois meu desejo é apenas bem es
clarecer o Senado e a Nacão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - O 
aparte de V. Exa. tão longo, está 
se transformando em discurso. 

O Sr. Gaspar VeZZoso- Se Vos
sa Excelência me permite conti· 
nuarei, pois se trata de esclareci· 
mentos necessários à opinião pú· 
bllca. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - A 
opinião públU:a sabe que defende· 
mos em praça pública os interêsses 
dos trabalhadores. 

O Sr. Garpar VeZZoso - Não es
tou argumentando com · discursos 
em praca pública, mas sim com 
datas. A 28 de julho de 1959 en. 
trou o projeto na Comissão de Eco
nomia do Senado, sendo distribuido 
ao Senador Alô Guimarães, do Par· 
tido Social Democrático no dia !me. 
diato, 29 de julho de 1959. A 3 
de agOsto de 1959, decorridos, as· 
sim, poucos dias, foi relatado favo· 

ràvelmente, recebendo emendas. 
Quer dizer, os membros do P.S.D. 
que tiveram o projeto em . mãos 
deram-lhe andamento rápido, o que 
não aconteceu com os elementos do 
Partido Trabalhista Brasileiro, que 
também o apreciaram. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - V. 
Exa. acha, então, que o Partido 
Trabalhista · Brasileiro não está 
defendendo os trabalhadores ? Isso 
é tão absurdo que me faz lembrar 
a fábula do dôbo e do cordeiro~. 

O S'l'· Gaspar VeZZoso - O Parti· 
· do Social Democrático é que está 
realmente interessado na tramita· 
cão rápida dêsse projeto. A Comis. 
são de Serviço Público Civil foi 
êle entregue a 25 de agOsto de 
1959 e distribuido ao Senador Mem 
de Sá, que não faz praça nem diz 
que seu partido tem lnterêsse no 
seu rápido andamento. Recebeu-o 
S. Exa. a 25 de agOsto de 1959 
e relatou-o em 25 de setembro de 
1959; bastou um mês para o di.gno 
representante do Partido Liberta· 
dor, desincumbir-se da missão. Foi 
à Comissão de Finanças em 8 de 
janeiro de 1959; e o seu Presidente, 
membro do Partido Social Demo
crático, no mesmo dia o distribuiu 
ao Senador Dix-Huit Rosado, mem· 
bro da União Social Democrática. 
S. Exa. não pôde, como nlio po. 
deria - são os Senhores Sena· 
dores testemunhas - tratar do as· 
sunto ràpidamente, porque o Orça· 
mento, com prazos fatais, reclama· 
va a atenção do Senado. S. Exa. 
levou dois meses para dar parecer, 
prazo, aliás, que o Regimento .ln· 
terno faculta ante os esclarecimen· 
tos da Comisslio, e o Presidente da· 
quele órgão esclareceu o Senado sO· 
bre os motivos da demora. Agora, 
deseja v. Ex&., dada a demora, que 
o projeto seja apreciado sem pare
cer. Saiba o nobre colega que es
tamos numa convocação extraor· 
dinárla e que muitos Senhores Se· 
nadares estão ·ausentes porque têm 
de atender, nos seus Estados, às 
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questões que surgem com a suces· 
são governamental. Saiba V. Exa. 
que na primeira têrça.feira da reu. 
· nllo extraordinária do Congresso, 
por motivo do infausto falecimen
to do ilustre Lider desta Casa, Se· 
nador Lameira Blttencourt, a Co· 
missão não se reuniu. Lavo, as· 
sim, a minha testada, caro Senador 
Li'ma Teixeira. Recebi o projeto no 
dia 8 de outubro de 1959 e no mes· 

·mo dia o distribui ao Relatot. 
Quer dlzer, o Partido Social De· 
lllQcrático está trabalhando por 
êsae projeto. Se V. Exa. allmen· 
tar dúvidas, passarei às suas mãos 
a ficha que me forneceu a Dlre
toria das· Comissões, onde tudo 
isso se conta, para que V. Exa. 
esclareça à casa. Perdoe-me Vos- · 
sa Excelência, o Uustre Senador em 
quem reconheço um dos homens 
que muito t~ trabalhando pela 
PrevidênCia Social. 

O SR. UMA TEIXEIRA - MUi· 
to obrigado a V. Exa. pelas refe· 
rênclas à minba pessoa. 

O Sr. Gaspar venoso - Apenas, 
peço a: V. Exa. que não culpe os 
demais Partidos pela demora na 
tramitação dêsses projetas. Se al· 
guém v. Ex&. quiser culpar, culpe 
V. Exa. o seu Partido, verdadeira· 
mente responsável pela demora 
ocorrida. 

O SR. UMA TEIXEIRA - O 
meu caro colega Senador Gaspar 
Velloso está «sangrando na vela 
da saúde». NAo acusei nenhum par· 
tido nesta Casa. 't direito que me 
assiste pedir urgência para a vota· 
ção dos projetas do interêsse do 
meu Partido, como deve ser do 
Partido · Social Democrático, da 
União Democrática Nacional, do 
Partido Libertador e de tantos ou· 
tros que compõem esta Casa. 

NAo é possivel que se tenha con· 
vocado o Congresso Nacional para 
votar essas proposições, extinguin· 
do..se a sessão extraordinária den· 
tro de alguns dias, e eu, membro 

do Partido Trabalhista Brasileiro, 
não poder, ao menos, peüir a inclu· 
são delas na Ordem do Dia. l1: 
o que encareço ao nobre Senador 
Gaspar Velloso, sempre tão cava
lheiro e gentil e a quem costumo 
render homenagem. Pareée que S. 
Exa. hoje não veio com o figado 
bom. 

O Sr. Gaspar Velloso - Agra· 
deceria a Deus se me desse sem· 

· pre a possibilidade de não ter o 
figado bom. para repor as coisas 
nos seus legitimos lugares e fazer 
a verdade aparecer tal como é e 
não como querem pintá·la. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Sr. 
Presidente, há. um não sei quê por 
trás de tudo. O Partido Social De
mocrático é nosso aliado, apoiâ· 
mo·lo em tôdas as medidas pre
tendidas pelo Govêrno; por conse· 
guinte, não acredito que o Partido 
Majoritário se Incline para o que 
não seja do agrado do P.T.B., so
bretudo porque o Sr. Juscelino 
Kubitschek dispensa ao Sr. João 
Goulart especial atenção. Se es· 
tremecimento houvesse entre as 
duas agremiações politicas, colo
car-me-ia de pronto na posição de 
mediador. . 

O Sr. Gaspar VeZZoso- No meu 
Estado, V. Exa. o sabe - o Senhor 
João Goulart obteve votacão supe· 
rior à do Sr. Juscelino Kubitschek, 
sinal de que o Partido Social De· 
mocrático votou inteiramente com 
Sua Excelênciá; O Sr. Vice-Presi· 
dente da Répl'iblica e Presidente do 
Partido TrabàJh!sta Brasileiro está 
alheio à discussão dêste instante. 
No aparte'ociúe V. Exa., honrando
me, ouviu, quis eu dizer o seguin
te : se um partido tem pugnado 
pela tram1tação rápida do projeto 
de Previdência Social, é o Social 
Democrático. Deve V. Exa. rea· 
firmá· lo. . . , 

O SR. UMA TEIXEIRA- Não 
acusei .o Partido Social Democrá· 
tico; apenas transmiti apêlo multo 1 

~~ ,, 
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plausível ao Partido. Trabalhi.sta 
Brasileiro, que tem lutado em prol 
dos direitos dos trabalhadores. A 
sobrevivência do P.T.B. está na 
defesa das justas reivindicações so· 
ciais, a.s quais se concretizam atra
vés das aspirações dos trabalhado
res, e uma delas é a reestrutura. 
gão da · Previdência Soc!al. Não 
quero que amanhã condenem o meu 
Partido por não se ter esforçado 
nesse sentido. 

Senhor Presidente, finalizando, 
rogo ao nobre Senador Gaspar Vel· 
loso que não interprete a minha 
atitude e a do nobre Senador Cunha 
Mello como de desaprêço à Comls· 
são que S . Exa. dignamente pre
side, muito ao contrário : os Mem· 
bros da Comissão de Finanças me
reeem todo o nosso aprêço. 

O Sr. Gaspar VeZloso - Obriga
do a Vossa Excelência. 

O SR. UMA TEIXEIRA - Que
remos, apenas, dar pequeno lmpul· 
so no projeto da Previdência Social, 
vencendo, numa conjugação de es· 
forços, as d!ficuldades que temos 
encontrado até agora. (Muito bem; 
mWito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a discussão. (Pausa). 

Não havendo mais quem queira 
usar da palavra, encerrarei a di.s· 
cussão. (Pausa>. 

Encerrada. 
A votação fica adiada por falta 

de número. 

Discussão única do Projeto 
de Resolução n.0 1, de 1960, de 
autoria da Comissão Diretora, 
que nomeia .4.lwandre Rachià 
José Pedro e L~da Paula Ger
trudes Alves de Carvalho, can· 
didatos habilitados em concur· 
so, para cargos da classe 
«K 't> da carreira de Auxiliar I;e. 
gislativo do Quadro da Secre· 
taria do Senado Federal. 

O SR. PRESIDBN'T'F. -- Bm rlis· 
r.tl~são, 

Não havendo quem peça a pala
vra, ·encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
A votação fica adiada por :falta 

de número. 

Discussão única do Projeto 
de Resolução n.0 2, de 1960, de 
autoria da ComJIBBflo Diretora, 
que nomeia Edila Macedo Ri
beiro, candidata habilitada em 
concurso, para cargo da classe 
«N», inicial da carreira de Ta
quígrato, do Quadro da Secre· 
taria .do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE- Em dis· 
cussão. (Pausa). 

Nenhum Senhor Senador pedindo 
a palavra, declaro encerrada a dis· 
cussão. · 

Flca adiada a votação, por falta 
de número, 

Esgotada a matéria constante da 
Ordem · do Dia. 

Não há orador inscrito para esta 
oportunidade. 

O Sr. Senador Gilberto Ma· 
rinho pronuncia discurso que, 
entregue à rwlsão do orador, 
será posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE - Antes 
de encerrar a sessão, lembro• aos 
Senhores Senadores que o Congres· 
so Nacional reunir-se-á hoje, às 21 
horas, para apreciação de veto pre· 
.sidencial. 

Nada mais havendo que tratar 
vou encerrar a sessão. · 

Designo para a de amanhã, a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em discussão única. 
do Requerimento n.0 14, de 1960. do 
Sr. Senador Jefferson de Aguiar, 
e outros Senhores Senadores, soli· 
citando urgência, nos têrmo.s do 
art. 330, letra c, do Regimento In· 
terno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n.o·.s, de 1960,·que auto· 
rlza o Poder Executivo a instituir 
a Fundação das Pioneiras Soclals, 
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.2- Votação, em discussão única, 
do Requerimento n.O 17, de 1960, do 
Sr. Freitas Cavalcanti e outros Se
nhores Senadores, solicitando ur
gência, nos têrmos do art. 330, !e· 
tra c do Regimento Interno, para o 
Proj~to de Lei da Câmara n.0 149, 
de 1958, que dispõe sObre a elas· 
slflcação de cargos do serviço cl· 
vil do Poder Executivo, estabelece 
os vencimentos correspondentes e 
dá outras providências. 

3 - Votaçlio, em 'discussão únl· 
ca, do Requerimento n.0 16, de 1960, 
do Sr. Senador Cunha Mello e ou· 
tros Senhores Senadores, sollcltan· 
do a inclusão em Ordem do Dia, 
nos têrm<is do art. 171 n.0 I, letra 
a e 212, alinea Z.2 do Regimento, 
do Projeto de Lei da Câmara n.0 

10, de 1959, que dispõe sObre a 
estrutura administrativa da Previ· 
dência Social e dá outras provi· 
dências. 

4 - Votação, em discussão únl· 
ca, do Projeto de Resolução n.0 1, 
de 1960, de autoria da Comisslio Di· 
retora, que nomeia Alexandre Ra· 
chld José Pedro e Lêda Paula Ger
trudes Alves de Carvalho, candida· 
tos habilitados em concurso, para 
cargos da classe cK» da carreira 

'I 

de Auxiliar Legislativo do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

5 - Votação, em discussão úni· 
ca, do ·Projeto de Resolução n.0 2, 
de 1960, de autoria da Comissão 
Diretora, que nomeia Edila. Macedo 
Ribeiro, candidata habilitada em 
concurso, para cargo da classe cN:., 
inicial da carreira de Taquigrafo, 
do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

6 - Votação, em primeira dls· 
cussão, do Projeto de Emenda à 
Constituição n.o 2, de 1959, que al· 
tera dispositivos constitucionais re
ferentes à organlzaçlio do Estado 
da Guanabara, tendo Pareceres da 
Comissão Especial : 

I - SObre o projeto Inicial : N.0 

233, de 1959, contrário (com votos 
em separado dos Senhores Senado· 
res Jefferson de Aguiar e Afonso 
Arlnos); 

n - SObre o substitutivo apre· 
sentado em Plenário, em primeira 
discussão, n.0 925, sugerindo mo
dificaç!Ses • 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 16 ho
ras e 30 minutoa,. 

" ,. 
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21. a S~são da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
. em 12 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINARIA 

PRESID:I!INCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 

l 

As 14 horas e 30 minutos, acham· 
se presentes os Senhores Senado· 
re.s : 

Mourllo Vieira. 
Cunha MeDo. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpçllo. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio de Barros . 
Leônidas Mello. 
Mathias OJympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
N ovaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Pérlcle.s. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabelra. 
Attilio Vivacqua. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. · 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães: 
Milton Campos. 
redro Ludovico: 

Taciano de Mello. 
Jollo Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Vello.so. 
Nelson Maculan. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin - (45). 

O SR. PRESIDENTE- A lista 
de presença acusa o comparecimen· 
to de 45 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber· 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

o Senhor Primeiro Suplente, 
servindo àe Segundo Becretá· 
rio, procede à leitura da Ata 
da sesstlo anterior, que, posta 
em discussã.o, é sem debate 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTIE - Não há 
Expediente para ser lido. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Vivaldo Lima, primeiro orador ins· 
cr!to. <Pausa>. 

Ausente Sua Excelência, dou a 
palavra ao nobre Senador Novaes 
Filho, segundo orador inscrito. 

O SR. NOVAES FILHO -Se
nhor Presidente, desisto da pala· 
Vl'a. 

O SR ... PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Taciano 
de Mello, terceiro orador inscrito. 

' . ' . . '' 
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O SR. TACIANO DE MELLO
(•) - Senhor Presidente, tenho a 
grande satisfação de, mais uma vez, 
acentuar um dos pontos importan
tes da politica nacional. 

Referi-me, há tempos, ao dis
curso do Presidente da República; 
e denominei-o «Fala do Planalto». 
Sua Excelência então afirmou ca
tegõricamente, que as eleiçlies de 3 
de outubro próximo seriam dife· 
rentes, quer no proceaso quer na 
liberdade, quer ainda na garantida 
a todos os Partidos. 

Hoje, Sr. Presidente, leio no 
«Diário Carioca» a carta que en
viou nosso candidato à Presidência 
da República, o insigne Marechal 
Henrique Teixeira Lott, que, no 
dia três de outubro de 1960, se 
Deus quiser, será eleito. 

Está assim redigida : 

cSenhor Presidente : A hon· · 
rosa. indicação do meu nome 
por prestigiosas fõrças politi· 
cas e espontâneas manifesta· 
ções populares, para concorrer 
ao . próximo pleito que irá 
apontar o sucessor de Vossa 
Excelência, impõe, face a im· 
perativo constitucional, o meu 
afastamento do cargo de Mi· 
nistro da Guerra, até o dia 2 
de abril vindouro. 

Exigências da campanha 
eleitoral que se avizinha, e ou
tras razões do conhecimento 
de Vossa Excelência, levam-me 
a não aguardar o prazo fatal 
para a desincompatibilização. 

Eis por que solicito de Vos· 
sa Excelência, a minha exone· 
ração do elevado cargo de Mi
nistro da Guerra, que venho 
exercendo por mais de quatro 
anos, honrado que fui pela con .. 
.fiança de Vossa Excelência. 

A efetivação do ato que orn 
solicito, corresponderá tam
bém, por fõrça das circunstân· 
elas, ao me'U afastamento defi· 
nitivo do Exército a quem de· 

. t •) - /114o foi r<vl.!lo pelo orador. 

diquei, por inteiro, quase meio 
século da minha vida. 

Cabe-me aqui consignar com 
profundo reconhecimento a re· 
ciproca compreensão mantida 
entre o Presidente e o seu Mi· 
nistro, tanto no trato dos as· 
suntos inerentes à Pasta, e(); 
mo no de outros, alguns de 
grande relevância, levados ao 
conhecimento e à decisão de 
Vossa Excelência. 

Nunca deixei de encontrar, 
de parte do eminente Presiden
te alta ressonância e sensi· 
biÍidade para a solução dos 
mais prementes problemas do 
Exército - instituição tradi· 
cionalmente voltada para a 
.grandeza da Pátria e a .feliCi· 
dade do nosso povo, de que ê 
parte. 

Orgulho-me sobremodo de 
ter participado do se'U Govêr
no, e da sua obra, bem como 
do convivia que me foi dado 
manter com a personalidade 
mareante de Vossa Excelência. 
Rogo a Deus que me conserve 
a .fê e a energia necessárias 
para que, com o seu va11oso 
apoio, complete mais adiante, 
se assim o desejarem . meus 
concidadãos, a magnifica e efi
ciente obra de Integração e do 
desenvolvimento nacional que 
o dinamismo e a clara vislio 
de estadista de Vossa Excelên· 
cia vêm propiciando à Nação. 

Queira aceitar o testemunho 
muito cordial da minha admi· 
ração, de: meu reconhecimento 
e do meu respeito, pela pessoa 
de Vossa Excelência. - Hen
rique Lott». 

O Senhor Presidente da Repú· 
blica respondeu a Sua Excelência 
·nos seguintes têrmos : 

«Atendendo ao desejo mani· 
.testado pelo prezado Marechal, 
acabo de assinar decreto con
cedendo-lhe exoneração do car. 
go de Ministro da. Guerra , 

i'· 
I·· ' 
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«0 ilustre Marechal deixa o 
alto põsto que exerceu com 
perfeita correção e exemplar 
dignidade, a fim de cumprir 
com indeclinável dever peran· 
te a Nação, dedicando-se à 
campanha eleitoral na quali· 
dade ·de candidato à Presidên. 
cia da República; Ao se afas· 
tar da Pasta, desde já, sem 
aguardar o limite do prazo 
constitucional para a elegibili· 
dade, o prezado amigo acentua 
expressivamente as inspirações 
de sua conduta civica e de sua 
formação democrática, num 
gesto que constitui exemplo 
dignificante . 

Não foi .sem emoção que as· 
sinei o ato em razão do qual 
ver·rne-ei privado da sua cola· 
boração esclarecida, leal e 
cheia de espírito público, num 
dos setores mais delicados da 
Administração. Mas o pesar de 
não mais poder contar nos 
conselhos do Govêrno com a 
pâi:'ticipação de seu espírito de 
escol, que à clarividência no 
exame dos problemas alia a 
firmeza de atitude e a serena 
bravura nos momentos de cri
se ou dificuldade - êsse na
tural pesar encontra compen· 
sação no júbilo que pessoal. 
mente experimento em vê-lo 
distinguido por prestigiosas 
fõrças politicas e ponderáveis 
correntes da opinião nacional 
como o cidadão capaz de en
carnar suas aspirações civicas · 
na honrosa condição de candi
dato à Presidência da Repú
blica, e assim propor-se ao al
to juizo do povo brasileiro. 

«Sua carreira de militar e 
cidadão constitui. uma série 
admirável de relevantes servi· 
ços prestados ao Pais; e adqui· 
riu, por vêzes, extraordinária 
ressonância, como, por exem
plo, em lance expressivo e dra
mático de nossa recente his· 
tória republicana, quando a 
sua personalidade avultou em 

tõda a grandeza de suas vir· 
tudes. cívicas e na indefectível 
diretrlz de sua nobre vida pos· 
ta a serviço dos idea's de II· 
berdade, .ordem e justiça. 

«Como integro e . valoroso 
Chefe Mllitar, o prezado Ma· 
rechal soube, em tôdas as cir· 
cunstànclas, interpretar com 
fidelidade as trad '.ções e ideais 
de nosso glorioso Exército, 
sempre cioso de sua transcen
dente missão con.stitucional na 
defesa da soberania e integri· 
dade da Pátria e na manuten· 
ção da ordem e da paz 1nter· 
nas. A frente da Pasta da 
Guerra, a sua gestão foi parti· 
cularmente fecunda em reall· 
zações que visaram ao apare. 
lhamento do Exército para as 
altas responsabilidade· que lhe 
incumbem · no mundo ainda 
conturbado por ameaças e ln
certezas, ao adestramento e 
preparação técnica da tropa e 
à formação de urna distingui· 
da eFte de Oficiais a ·que cabe 
manter cada vez mais alta e 
viva a flama ·de Caxias, seu 
legendário patrono. 

~sóbrio, sereno e equilibrado, 
pondo a noção do dever acima 
de todos os sacrifícios, o ore· 
zado Marechal deu às tarefas 

· que lhe couberam, por mais 
árduas e dif'culto.sas que · ha
jam sido, u·m desempenho de 
tal forma correto e elevado 
que· o fêz credenciar-se à jus· 
tificada estima e ao resoelto 
não só de· seus companheiros 
de armas mas de todos os 
.seus concidadãos. 

"Pessoalmente, ao longo de 
nossa convivência nestes qua
tro anos de Govêrno. em que 

· tive a honra e o prazer de con
tar com a sua colaboração, pu· 
de apreciar, em tôda a sua 
plen1tude, os excepcionais pre· 
dicados de inteligência e cultu· 
ra do ··ilustre Marechal e as 
virtudes públi.cas e privadas 
que tão singularmente o . ele· 
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vam na minha admiração e, 
por Igual, no conceito do Pais. 

Agradecendo os serviços que 
o prezado amigo prestou ao 
Govêrno e à República, mani
festo o desejo de que o seu des
tino, assinado pela vocação 
do bem comum, possa reser
var-lhe novas oportunidades 
de colocar a serviço da Pátria 
a sua experiência .de homem 
público dos mais eminentes no 
cenário nacional, · as reservas 
de seu civismo, seu ilibado ca
ráter sua energia construtiva, 
seu devotamento ao Brasil e 
aos imposter,gávels lnterêsses 
do povo brasileiro. 

«Com a minha visita, for· 
mulo os melhores votos pela 
sua constante felicidade. Cor· 
dlalmente. (a) Juscelino Kubi· 
tschelc». 

Era o que tinha a 41zer, Senhor 
Presidente. (MUito betn I) 

O SR. PRESIDENTE - Conti
nua a hora do Expediente. 

Tem a palavra .o nobre Senador 
Saulb Ramos, quarto orador ins· 
crlto. · 

O SR. SAULO RAMOS - Senhor 
Presidente, Senhores ' Senadores, 
os funcionários públi~os civis de 
Santa Catarina estão, há multo, ln· 
tegrados na grande cruzada nacio
nal, através da qual ~s servidores 
federais de todo o Pais clamam pe· 
la aprovação do Planb de Classi· 
flcação de Cargos e Funções. Re
cebi, ontem, uma comissão de re
presentantes do· funcionalismo fe· 
dera! catarinense, portadora de 
aba!xo·assinado com !llilhares de 
assinaturas, não só de fUncioná· 
rios de Florlariópolls é dos Muni· 
cipios circunvizinhos, como de todo 
o Interior do meu Estado. 

Senhor Presidente, desde que ·o 
Congresso reabriu as portas em 
convocação extraodinária visando 
à aprovação do Projeto' de Clas· 
~Jlfjcação de C~tr~os e Funções e a 

de tantos outros reclamados pelos 
trabalhadores do Brasil - o que 
Regula o Direito de Greve, o da 
Lei Orgânica da Previdência Social 
de D'retrizes e Bases do. En· 
sino e o da PartlclpaçAo dos Tra
balhadores nos Lucros das Emprê
sas - não poderia deixar de vir 
à tribuna manifestar apoio lrres
trito à aprovação dessas propostas 
e do substitutivo Jarbas Maranhão. 

Os apelos que recebi, até das 
mais longinquas localidades de San
ta Catarina onde existem funcio
nários públicos, são no sentido da 
aprovac:ão dêsse substitutivo, que 
procura atender as reivindicações 
de todos os servidores públicos. 

Quanto a. mim, encaminhei, os 
pedidos, IndiVIduais ou coletlvos, ao 
eminente Senador Jarbas Mara· 
nhão que, considerando os justos, 
incluiu-os ou solucionou-os akavés 
do substitutivo. Assim, nosso tra
balho já está abreviado. 

Ontem, tive oportunidade de su
bscrever à requerimento encami· 
nhado à Mesa - com a assinatu. 
ra de grande número de Senado
res, de todos os Partidos - solici· 
tando urgência para a matéria. 

Senhor Presidente, proposições 
da natureza do Plano de Classifi
cação de Cargos e Funções, da que 
t'egula o Direito de Greve e da Lei 
Orgânica da Previdência Social, 
nlio pertencem a êste ou àquele 
Partido. Representam, antes, a ma· 
nifestação unânime de todo o Se
nado da República; e se temos sô
bre os ombros a· grande responsa· 
billdade da convocação do Congres· 
so Nacional,. não poderemos deixá· 
la esgotar-se,~sem aprovarmos as· 
suntos de tamanha relevância. 

Ocupo, portanto, a tribuna para 
falar aos funcionários públicos de 
Santa Catarina e reafirmar-lhes 
meu apoio lrrestrito ao substituti
vo Jarbas M~ranhlio. 

Estando com os funcionários da 
minha terra, estarei também, ao 
lado dos mais servidores públicos 
ciyls qa Nação, 
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Já é tempo, Senhor Presidente, 
de o Congresso atender a essa elas· 
se, bem como à dos trabalhadores, 
que desejam ver regulamentado o 
direito de greve e a Lei Orgânica 
da Previdência Social. <Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
João Villasbôas, quinto orador ins
crito. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
(·•) - Senhor Presidente, a cada 
momento que nos aproxima'mos do 
dia 21 de abril, data determ1nada 
para a transferência da Capital da 
República para o Planalto Central, 
surgem comentários, na Imprensa 
e no Parlamento, no sentido de 
que se vai tornando materialmen· 
te impossível a realização do pro
gramado. 

Ainda hoje, o «Correio da Ma
nhã» insere declarações de Depu· 
tados componentes de Comissão 
que visitou a cidade de Brasflia nos 
últimos dias, segundo as quais nem 
mesmo as condições materiais, exi· 
gidas para o funcionamento dos 
órgão.s do Poder Executivo, do Po
der Legislativo e do Poder Judiciá· 
rio, serão oferecidas àquela data. 

Quando o Senado, Sr. Presiden· 
te, tomou conhecl.mento das obras 
que lá se realizavam para acomo
dação desta Casa do Congresso, de
signou comissão de engenheiros, es
colhidos entre os Senadores, para 
examinarem, in loco,· o projeto em 
construção e indicarem as modifi· 
cações necessárias à melhor dis· 
trlbuição e funcionamento dos no,s· 
sos serviços . 

A Comissão, em relatório apre· 
.sentado a V. Exa., Sr. Presidente, 
demonstrou uma série de erros na 
execução da planta do edifício des· 
tinado ao Senado Federal. Poste· 
riormente, entretanto, informaram· 
me que as objeções constantes do 

( •) - N<iu foi revi• lo ptlo urmtur. 

aludido relatório, enca'minhado por 
v. Exe. à NOVACAP, sequer foram 
atendidas ou adotadas pelos cons· 
trut-ores; e a obra prosseguiu, de 
ar:ôrdo com o projeto inicial. 

Senhor Presidente, estou, há 
muito, habituado a ouv:r elogios ao 
arquiteto Oscar Niemeyer, hoje fa· 
moso na arte que o consagrou in· 
ternacionalmente; mas sabemos, 
também, que ao projetar-se em
preendimento dessa natureza, não 
é possível atender-se apenas a or· 
namentos ou a frontarias; é indis· 
pensável, para a execução das di· 
visões internas dos edifícios, ouvir· 
se os elementos interessados, co
nhecedores da organização dos ser· 
viços, a fim de localizar, no caso 
do Senado Federal, por exemplo, os 
gabinetes, as diretorias e mais ins· 
talnções que compõem a Secreta· 
ria. 

Não é admissível, ainda, que o 
arquiteto, ao projetar as duas Ca· 
sar do Congresso. sede do Supremo · 
Tribunal Federal e outros depar
ta-mentos e serviços, bem como 
hospitais e escolas, determine, sem 
auscultar a op.1nlão de conhecedo· 
res do assunto, as linhas internas 
de cada edifício. 

Não há, nas •minhas palavras, 
menosprêzo ao valor do arqulteto 
responsável pelos prédios que com
põem a .obra majestosa que é Bra· 
síiia. 

O Sr. Fernandes Távora - Per
mite V. Exa. um aparte? 

O SR. JOA.Q VILLASBOAS -
Com toqo o prazer. 

o Sr. Fernandes Távora - Quan
do há dois ano.s, fui a Brasilia, os 
construtores da cidade, terraplena
vam o trlãngulo de terreno onde 
localizar-se-iam os edificios dos três 
Podêres da República. A obra afJ .. 
.gurou-se·me majestosa. Entusias· 
mei·me porque aspiraria o ar, a 
pleno.s pulmões, e deleifaria a vista, 
abrangendo amplos horizontes. Sei 
entretanto, hoje, pelo testemunho 
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de quantos têm visitado, ultima· 
mente, Brasilla, que o edificio des· 
tinado ao Senado foi quase sepul
tado no local em que $e deveria er· 
guer. Cavaram a terra, profunda· 
mente, para que sobressaísse ape
nas a cúpula, como que se os cons
trutores tivessem ·pena dos velhos 
que para lá ir'am e os qulses·se 
manter numa incubadeira! '(Risos) 

O Sr. Jefferson de Aguiar - O 
nobre colega é dos mais jovens Se· 
nadares desta C'asa ! 

O Sr. Fernandes Távora - Pelo 
menos é voz cqrrente de que fize
ram aquela incubadeira para os 
velhos, como para .sepultá-los. 

.O Sr. Fernando Carrea - Mas 
existe ar condicionado. 

O Sr. Fernandes Távora - Para 
que ar condicionado ? Só serve pa
ra me fazer .mal, cada vez que o 
ligam aqui. Onde devfamos respi
rar ar puro e ter visão magnifica 
de horizontes, metem-nos numa 
incubade'ra.. Não · me conformo. 
DeUs permita que as lnfonnações 
que me foram dadas por diversa'S 
pessoas não correspondam à reali
dade, pois não se satisfizeram e, 
acredito não satisfarão a nenhum 
Senhor Senador. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Agradeço o aparte do nobre Sena
dor Fernandes Távora. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Per
mite V. Exa. um aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS 
Com muito prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - De· 
clarei que o nobre Senador Fernan
des Távora é dos mais jovens Se
nadores desta Casa; e com razão. 
Testemunhei-lhe a resistência físi
ca em várias viagens que juntos 
empreendemos. Na última, demons
trou S. Exa. res'stência superior 
aos mais jovens colegas ao visitar 
tranqüilamente tôd;;~ a Indústria au-

tomobilfstica de São Paulo; e ao 
encetar, à noite, uma caminhada 
desvencllhou.se, hàbllmente, de via
gem aérea que quase terminou C!m 
desastre - não demonstrou can:m
ço qualquer. Sua ilustre filha, que 
o acompanhou, pareceu·me multo 
mais fatigada. O nobre represen
tante do Estado do'Ceará quer apa
rentar velhice; será, no entanto, 
aquela velhice que Nabuco afinna· 
va «Velho sem velhice» pois sua re· 
sistência é a de jovem. Acredito, 
mesmo, acompanhará todos os nos· 
SOS féretros e poderá ser, até O 
orador fúnebre nessas cerimônias .. 
(Riso). 

O S1·. Fernandea Távora - O que 
desejo é que v. Exa·s. sigam seus 
destinos; quanto a mim, pelo que 
dizem, chegarei à idade de Mathu
salém. (Riso). 

O Sr. Paulo Fender - Permita
me o ilustre Lider da Maioria 
acrescentar : - S. Exa. desmen
te o senectua eat morbua de Cicero. 

o Sr. Fernandea Távora - Obri· 
gado a V. Exas. pela gentileza, es
pero não se cumpra a profecia do 
nobre Senador Jefferson de Aguiar. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Senhor Presidente, tôda razão as
siste ao ilustre Lider da Maioria 
nesta Casa, Senador Jefferson de 
Aguiar, ao proclamar a juventude 
do nobre colega, Senador Fernan-
des Távora. '·' 

Não se justifica, de forma algu
ma, se localize, como .•bem acen· 
tuou o ilustre representante do 
Ceará, uma cidade :~no Planalto, · a 
1.150 metros de altitude - para 
onde seriamos atraídos, a fim de 
gozar a beleza·ambleiít:e, o panara .. 
ma c1rcundante da:(nova Capital e, 
sobretudo, o ar natural, o calor do 
sol, enfim, a vida! quase ao ar li· 
vre - e se confinem· os parlamen· 
tares em a~pbientes : sem janela:;, 
fechados às comunicações externas, 
,servidos por ar e luz . artificiais. 

: i 
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Ali, onde o sol esplende e a tem
peratura amena deve ser um es
timulo para a vida, ficaremos cir
cunscritos numa catacumba. 

O Sr. Mem de Sá - Permite 
V. Exa. utn aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Com todo o . prazer. 

O S1'. Mem de Sá - Ao que se 
diz lá, o arquiteto sofre de com· 
plexo não previsto por Freud .: o 
do tatu. 

O SR. JOkO VILLASBOAS -
Muito grato ao aparte do nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Jef/er8on de Aguiar - Per
mite V. Exa. outro aparte? 

O SR. JOkO VILLASBOAS -
Com muito prazer. 

O Sr. Jefter8on de Agu~r- No 
Palácio do Ri·o de Jane-ro, esta· 
mos igualmente, confinados; tam
b~ não temos janelas nem pre· 
senclamos a bela paisagem que 
aqui se defronta da Baia da gua
nabara. Assim, a mudança nao é 
grande; rnodifica·se, apenas a apa· 
rência arquitetônica, conforme V. 
Exa. ver'ficou na ocasião em que 
tive a honra de part'cipar dos tra· 
balhos da Com!s.são Mista de Depu· 
tados e Senadores incumbida da 
elaboração dos regimes jurídicos de 
Brasília e do Estado da Guana· 
bara. 

Estamos, também aqui, sem ja· 
nelas para o exterior, com luz fria 
iluminando-nos e tôdas as caracte
rísticas que teremos no Palácio do 
Planalto Central, com urna vanta· 
gem para aquêle : é mais amplo 
do que êste. A Câmara dos Depu· 
tados. no Rio de Janeiro, está, da 
mesma forma confinada. Evidente
mente, a proteção que os arquite
tos asseguram ao.s legisladores tem 
certo simbolismo e também os res· 
guarda de quaisquer influências 
externas, ou subversões que pos· 

sam ocorrer, em determinados mo· 
mentes históricos. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Multo agradeço o auxílio que traz, 
à minha pobre oração, o nobre 
Líder da Maioria. 

Senhor Presidente, não se justi· 
fica a comparação que S. .Exa. es· 
tabelece entre a nossa situação pre
sente e aquela que teremos no fu
turo. Func'onamos em prédio ina· 
dequado aos ,serviços do Senado 
Federal; por isso, foi necessário re· 
corrermos ao artifício da refrigera· 
ção a fim de trabalhar com mais 
rendimento. É inaceitável, porém, 
se construa, propositadamente, \i:U 
ed'fício no Planalto .Central, em 
pleno sertão brasileiro. em região 
banhada por sol magnífico, com 
virações esplêndidas, para ficar· 
mos em condições idênticas às 
a tu ais. Acresce que a obra foi pro
jetada e executada especialmente 
para nos comportar, dotada de to· 
dos os recursos da h'giene moder· 
na, a fim de exercermos nossas ati· 
vldades e aproveitarmos, ao mesmo 
tempo, a grandiosidade panorâm'cn 
do amblente e a magn'fic.fmcia do 
ar circundante. Não para sairmos 
do mau para o pior; sairmos da 
adaptação transitória e nos trans
portarmos, em de!'n'tivo, para uma 
catacumba, onde através dos sé
culos, funcionarão os serviços do 
Senado. 

o Sr. Jl'ernand.ss 1'ávora - Dá 
licença para mais um a·parte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Com todo o prazer. 

~ o Sr. Fernandes Távora - Uma 
das circunstâncias que também es· 
tranhel foi a de que, tendo Brasl
lia clima relativamente ameno, pro· 
curassem os construtores da clda· 
de refrigerar. todos os edifícios. pr_i· 
vando-os, prê'VIamente, de ·comum
caç!io com o exterior. Segundo es· 
tou informado, quer nos edifícios 
públicos, quer nos particulares, não 
existem ,janelas. São uma espécie 



3 ·~ - ilo-

de ratoeira, de taba de índio, onde 
se entra sem saber por onde sair. 

O SR. JO.ÃO VILLASBOAS -
Tem V. Exa. tôda a razão. É de 
se indagar em que situação fica· 
remos, quando falharem os recur· 
sos elétrlcos, mecânico.s etc., para 
o bom funcionamento da luz e ar 
artificiais . 

É claro que não poderemos tra· 
· balhar. Não é de estranhar falhem 
os recursos científicos utilizados 
para essa refrigeração e · Jlumina· 
ção, quando, agora· mésmo, recebe· 
mos comunicação de que, ao .serem 
experimentados os elevadores ad· 
quiridos para a Câmara dos Depu· 
tados e o Senado, que deverão aten
der aos vinfe e oito andares do edi· 
fício destinado aos serviços admi· 
nlstratiV'OS de amba.s as Casas do 
Congresso Nac;onal, só chegaram 
até o vigésimo primeiro. Já come
çaram as falhas, demonstrando que 
a aquisiçii.o dêsses aparelhos foi fei· 
ta sem o necessário rig"Or na esco· 
lha. Teremos que esperar, agora, 
para instalação daqueles serviços, 
sejam substituídos os elevadores, o 
que sobrecarregará ainda mais o 
Erário ·com enorme despesa na 
construção de Brasília. 

O Sr. Fernandes Távora - Dá 
V. Exa. licença para outro aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
F!:ecebo o aparte de V. Exa. com 
prazer. 

O Sr. Ferna,ndes Távora - Há 
cêrca de um mês, procurei conse
guir habitação em Brasllla e, de 
acõrdo com as informaÇões, esco
lhi, através de pessoa competente, 
apartamento ne> qu'nte> andar de 
um dos blocos residenc:iais. Minha 
filha, mais precavida do que eu, re
clamou contra a altura do aparta· 
mento. Argumentou muito bem: 
.-o Senhor g-osta de andar pela.s 
alturas, mas, se faltar eletricidade, 
como aguentará subir e descer, 
continuamente cinco andares ?~ 
Retruquei : Não é possível que até 

Já nãe> chegue a elctricidade:.; mas, 
ante sua Insistência, mandei modi· 
ficar a reserva do quinto, para o 
segundo ·andar. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Atendende> à.s mesmas razões ale· 
gadas por V. Exa. também esco· 
lhi meu apartamento, no segundo 
andar. 

O Sr. Ferna111des Távora - Ho
mem precavido. 

-c) SR. JOÃO VILLASBOAS -
Senhor Presidente, além das fa· 
lhas no que está feito, ou se está 
concluindo, há ainda a atender que, 
no planejamento da futura Capi· 
tal, não se levou em ce>nta a cons· 
trução de edifícios para e> funcio
namento do Tribunal Federal de 
Recursos, do.s Tribunais Eleit"Orais, 
do Tribunal Superior do Trabalho, 
do Tribunal de Contas e de tantos 
outros departamentos necessários à 
administração do Pais, os quais, de 
início, serão instalados de emprés· 
timo, em prédios destinade>s a ou· 
tras ativldades. 

Senhor Presidente, salmos do Dis
trito Federal, onde nos aoomoda· 
mos, precàriamente, em diversos 
edificio.s; onde as repartições pú· 
blicas se distribuem pela falta de 
acomodações próprias, e vamos pa· 
ra uma Capital construida proposi· 
tadamente, para receber <>s servi· 
ços públicos, mas onde a emprêsa 
construtora esqueceu vários depar· 
tamentos que, obrigatõriamente, lá 
deverão ser ! nstalados. 

., 
o Sr. ll'm"?iandes Távora - Per· 

mlte V. Exâ. mais um aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Com prazer. 

O Sr. Fernan'des Távora - Não 
devia, V. Exn. ' estranhar essa ex· 
centrlcidade dos 'nossos Governos e 
dos nossos arquitetos. Antes de 
iniciar-se o Estado Nôvo, o Govêr
no Getuliano mandou construir um 
edifício para a Secretaria do ln· 

1.) 
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terior ou da Saú:de, junto ao Quar
tel dos Barbonos ... 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -· 
Ju.stamente. 

o Sr- Fernandes Távora - ... 
feito mediante projeto, natural· 
mente elaborado com tOdas as pre· 
cauções. Terminada, entretanto, a 
obra, verificou-se que o Ministério 
não podia ser ali instalado, dada a 
exJgUidade da área construida, A 
repartição andou por Seca e Meca, 
pois o prédio, feito sob medida, 
não a comportava. Parece que o 
meS'mo sucederá em Brasll!a. Acos
tumado a ver essas excentriclda· 
des, no Brasil, não as estranho. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Tem V. Exa. tôda a razão. A fal· 
ta de previsão ... 

O Sr. Fernandes Távora - Não 
estou criticando; cito fatos do co
nhecimento público. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
. . . não diz respeito apenas, à ca
pacidade dos edificios públicos, que 
estão sendo construidos; revela, 
também que não co,gitaram de edi· 
ficios tão necessários, como êsses 
que venho de assinalar, para rece
berem departamentos, cuja trans· 
ferêncla é obrigatória . 

Sôbre a capacidade dêsses pré
dios, particularmente no tocante ao 
Senado Federal, o problema é mais 
grave. Já neste palácio, tivemos 
que conquistar espaço, com cons· 
truções Improvisadas, para local!· 
zarmos ,serviços dilatados em fun· 
ção das nossas necess1dades. Flze· 
ram·se as rotundas laterais. Numa 
delas, foi colocada a Seção de Ta· 
quigrafia. :Surgiu, entretanto, uma 
dificuldade : os taquigrafos, para 
virem ao Plenário, tinham que su· 
bir uma escada de nllo poucos de. 
graus. Houve a reclamação natu· 
rai. Além do trabalho exaustivo 
realizado no recinto, l!sses funcio
nários ainda tinham QUE! se sacri· 
ficar na subida e desc!dn constante 

da escada. A Comissão Diretora de 
entllo, muito bem inspirada, man· 
dou construir, no terraço, uma sa· 
la. para uso exclusivo da Taquigra· 
fia do Senado, dotando .. a de eleVa· 
dor privativo. Essa sala, que hoje 
mal comporta, o Serviço Taquigrá
fico do Senado, tem 125 m2. Pois 
bem : no edificlo construido em 
Brasilla a Taquigrafia f.icará con· 
finada num compartimento de 88 
metros quadrados ! Ora se já aqui 
está mal acomodada, numa sala de 
125 metros quadrados, mais cons· 
trangida ficará na nova casa. 

O Sr. Fernandes Tavora - Fi
cará concentrada, condensada. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Senhor Presidente, essa a parte ma
terial de Brasilia, que está a acon· 
selhar, segundo declarações dos Se· 
nadares e Deputados, vindos de re
cente v!sita à futura Capital, o 
adiamento da transferência. 

Tenho-me manifestado, da tribu. 
na pela conveniência, e já agora 
pela obrigatoriedade, de empenhar· 
mo-nos na mudança da data fixada 
21 de abril para, pelo menos, 31 de 
dezembro dêste ano. 

O Sr: Jefferson de Aguiar - Per· 
mite V. Exa. outro aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Pois não. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Da
ta vênla, permito-me lembrar que 
a critica de V. Exa. e,stá atrasada 
em cêrca de três anos. O que hoje 
se argumenta nesta Casa, contra a 
mudança a 21 de abril, próximo, 
deveria ter 'sido argUido há três 
anos quando, o projeto que fixou a 
data foi votado. Nessa oportuni
dade, a Comissão Diretora, os Se· 
nadares e Deputados responsáveis 
pelos lnterêsses das duas Casas do 
Congresso, deveriam ter advertido 
o arquiteto e o construtor quanto 
às comissões e falhas. Hoje, já nAo 
adiantam ·essas manifestaçõe-s den· 
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tro do construido, em concreto ar
·mado. Parece·me, por conseguinte 
que ·a situação não pode ser apre· 
cinda conven entemente pois resul
ta, · data vênia, em deblateração 
inócua. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Perdoe .o nobre colega, mas já me 
.referi ao assunto, no inicio do meu 

:discurso. 
Há cêrca de três anon, o Senado 

·aprovou indicação nomeando uma 
comissão de Senadores Engenhci· 
ros, entre os quais .. o. nosso colega 
Senador Francisco Gallotti, para 
em Brasilla. examinar as plantas 
do edlficio destinado ao Senado Fe· 
dera! e apontar as modificações in· 
dispensáveis. ao perfeito funciona
mento dos serviços desta Casa. 

A Comissão realizou longo estu· 
do e elàborou relatório, de que te· 
nho. cóp'a e cuja pttbllcat;:ão reque
rerei para conhecimento do Sena· 
do e da Nação~ Ressaltaram os 
Senadores Engenheiros, nesse tra. 
balho, as modificações que se fa· 
ziam mister; mas os construtores 
não deram a menor imp·ortância à.s 
nossas mínimas exigências. 

O Sr. Jefferson de Agu.iar- Nes· 
se caso, a então 'Comissão D'retora 
devia ter adotado providências 
drástlca.s a fim de prevenir a 
inobservância às recomendações da 
Comissão. 

O SR. JOkO VILLASBOAS -
Estou informado · de que, com re· 
lação à constru~;ão do edifício da 
Câmara dos Deputados, também 
não se fizeram as correções aponta· 
das pelo seu órgão diretor. 
· O Sr. Afonso A1·inos - Permite 
V. Exa. um aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS 
Com prazer. 

O Sr. Afonso Arinos - Não me 
parece fundada a alegação do emi· 
nente Lider da Maioria, meu pre
zado amigo Senador Jefferson de 
Aguiar, de que a üxposlção de Vos· 

sa Excelência esteja ultrapassada 
de três anos. Há cêrca de mela 
hora, me encontrei em um almô
ço no Itamarati, com o ilustre Pre
sidente da Câmara dos Deputados, 
nosso eminente colega Ranieri Maz· 
Zilll. Numa conversa informal -
devo dizer realmente informal, por· 
que S. Exa. não expunha de forma 
alguma, ponto de vista ?ficlal nem 
a posição do seu Partido :- Sua 
Excelência manifestou sua lmpres
são de que o problema da. trans· 
ferência definitiva do Congresso 
dcvc~·ia .s;;r colocado em atmosfera 
de debates extrapartidárlos, sem 
paLxão politica n~ in!ervençlío de 
p·rcconceltos major1târ1os ou mino· 
ritár-los, a fim de que o Poder Le· 
gislativo, como instituição, pudesse 
annllsar as condições do seu defi· 
nilivo estabelecimento. Considera· 
va s . Exa. que o assunto deveria 
ser cogitado dessa forma; e eu, que 
como S. Exa. não sou, de forma 
a 1 "uma, hostil à transferência da 
C~J\tal - ao oontrário estou con· 
vencido de que a mudança corres· 
ponde a uma imposição da atual 
conjuntura brasileira, é uma de· 
corrênc:a da evolução da História 
do Brasil - considero, entretanto 
que. c-omo membro.s do Congresso 
Nacional, poderíamos perfeltamen· 
te coNitar de uma solução que, não 
desob;deccndo à lei vigente da 
transferência, preservasse, . entre
tanto. o Legislativo e facultasse a 
poss!bilidade do adiamento da 
transferência deftn!tiva até que as 
condições para seu funcionamen
to, como instituição constitucional 
- não aperiás do ponto de vista de 
materialidade para seus membros, 
mas, do ponto de vista constltuclo· 
nal. de suas f:nalidades politicas -
pudü.ssem ser realmente respeita· 
das. Era o depoimento que deseja· 
va trazer a Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO.VILLASBOAS 
. O nobre colega vem em abono do 
meu discurso ao demonstrar não 
serem absolutamente desatuallza· 
das as argüiçõe,s que formulo, as 
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quais, conforme declarei, foram 
.feitas, neste Plenário, há cêrca de 
três anos. A direção da Casa to. 
mou providências imediatas para 
correção dos erros verl.ficados na 
construção do edifício do Senado;. 
ignoro, .entretanto, como deseja o 
nobre Líder da Maioria quais o.s 
meios coercitivos de que a Mesa 
poderá lançar mão pelo fato de a 
firma construtora não haver leva
do em consideração as críticas e as 
sugestões dos representantes desta 
Casa. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Per· 
mi te V. Exa. outro aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Com todo o prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguia·r- Es· 
tou de pleno acôrdo com o aparte 
do nobre Senador A.fonso Arinos 
quando exibe necessidade de ado· 
tarmos medidas compatíveis com a 
conciliação dos nossos interêsse.s 
ac;ma e extra·partidàriamente. Não 
podemos debater o assunto sob o 
ponto de vista político, majoritário 
ou minoritário. 

O Sr. Afonso Arinos - Apoiado. 

O Sr. JefJerson de Aguiar - O 
que devemos ter em mira é o in
terêsse relevante do Senado Fede· 
ral, porque constituímos uma das 
garantias democráticas da Nação e 
nossa missão é a de adotarmos tô
das as providências compatíveis 
com o bem-estar dos bra:sileiros; 
essencialmente, portanto, devemos 
estar unidos no sentido de nos 
garantirem os meios e instrumen
tos indispensáveis à exação do cum
primento de nosso dever. Não po
demos exercer as nossas atribui. 
ções constitucionais sem que nos 
sejam assegurados êsse'!i instru-
mentos. · 

O Sr. Afonso Arinos - Apoiado. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Se 
assim é, entendo que a Mesa, os 

Lideres e os Senadores devem en
carecer, em primeiro lugar, sejam 
adotadas as providências indicadas 
há três anos, pela Comissão a que 
aludiu o nobre orador. Eu aqui não 
estava e delas não tenho conheci· 
mento. Em face, no entanto, das 
restrições apontadas por V. Exa. e 
da informação de que há ê.sse re
latório, elaborado por ilustres co
legas, ~ol;citarei esclarecimentos à 
Mesa, à NOV ACAP e aos construto
res dos edifíc'os do Congresso Na· 
clonai para que, em breve prazo 
eu possa esclarecer suficientemen
te o que V. Exa. no momento, ar
gúi neste Plenário. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Obrigado a Vossa Excelência. 

·O Sr. Sérg·io Marinho - Permi· 
te V. Exa. um aparte ? 

O SR. ,JOÃO VILLASBOAS 
Com todo o prazer. 

O Sr. Sérgio Marinho - Não me 
posso furtar ao dever de me con
gratular com o nobre Senador Jef· 
ferson de Aguiar pelas palavras 
oportunas e serénas que acaba de 
proferir, .com a grave responsabi· 
!idade da Liderança da Maioria. 

O sr. Jefferson de Aguiar -
Obrigado a Vossa Excelência. 

o Sr. Sérgio Marinho - O 
que S. Exa. afirma tranqUiliza o 
Senado, como instituição e lhe dig· 
nifica a atuação, à frente da Maio
ria, nesta 'Casa. A perspectiva que 
se abre para o Parlamento, em fa· 
ce da transferência programada, 
de certo modo constitui ameaça ao 
funcionamento pleno e satisfató· 
rio de um dos Podêres da Repúbli· 
ca, pelo açodamento com que se 
pretende realizar a mudança . 

O Sr. Jefferson de Aguiar - «Ex 
potestate legis». 

O Sr. Sérgio Marinho - Assim, 
as palavras do nobre .. Lider da 
Maioria são· ditadas pelo bom·sen· 
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so, sabedoria e altitude moral com 
que s. Exa. vem conduzindo a Li
derança, Era o que desejava acres
centar ao brilhante discurso de V. 
Exa., para não perder a oportuni
dade de fazer justiça ao Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Muito grato a Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazen
do soar os tímpanos) - Senhor 
Senador João Villa.sbôas, havendo 
o nobre Lider da Maioria, declara
do, em aparte, que, oportunamen· 
te, pedirá à Mesa informações sô· 
bre as ·afirmativas de v. Exa. es
clarece que fui . Presidente da Co· 
missão do edlficio do Senado em 
Brasilia. Esclarece, outrossim, ao 
nobre Senador Jefferson de Aguiar 
e a V. Exa. que as Atas daquela 
Comissão foram publicadas. Por 
elas se verificará que diversas exi
gências da Comissão foram acei
tas pelo.arquiteto Oscar Niemayer. 

Continua com a palavra o nobre 
Senador João Vlllasbôas. 

O SR. JO.AO VILLASBOAS -
Muito ·.grato a V. Exa. Senhor 
. Presidente, pelas informações que 
presta ao nobre Lider da Maioria, 
a quem, neste momento, não re· 
gatelo aplausos. Entende S. Exa. 
devermos colocar a questão da mu
dança da Capital em plano elevado, 
sem interferência de côre,s parti· 
dárias, visando apenas os altos in· 
terêsses da Pátria; e formularmos 
os meios indispensáveis ao atendi· 
mento das leis em vigor, sem pre
judicarmos o funcionamento nor· 
mal dos Podêres da República. 

A orientação não constitui novi
dade para a Bancada da União De
mocrática Nacl<mal, Inúmeras v~ 
zes acentuei, da tribuna, nosso pro
pósito de apoiar, lrrestritamente. o 
movimento mudancista; procurei, 
mesmo, impulsioná-lo, criar situa:~· 
ções e.specialissirnas para que rea- . 
lizássemos, dentro do prazo mar· 

Ainda em agôsto de 1957 tive a ini
ciativa da organização de uma Co
missão Mista, de Deputados e Sena
dores, para formular as leis bási· 
cas da or.ganizacão política e admi
nistrativa da nova 'Capital e da ve
lha, que se transformará em Esta· 
do da Guanabara. Atendendo a 
requerimento por mim formulado 
a Câmara dos Deputados e o Sena
do Federal compuseram a Comis· 

. são primitiva, que formulou as 
Emendas Constitucionais - apre· 
sentadas por V. Exa. Sr. Presi· 
dente, como Presidente daquela Co· 
missão, ao estudo desta Casa - re
ferentes à .organização da futura 
Capital e do futuro Estado da Gua· 
na bar a. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Per
mite V. Exa. mais um aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
.Com satisfação. 

O Sr. Jefferson ae Aguiar - De
clarei, no meu aparte, que pediria 
informações à Mesa a respeito das 
indicações da Comissão de Senado· 
res, Engenheiros Profissionais, in· 
cumbidos de apreciar as necesslda· 
des internas do Senado. Não me 
referi às providências da Mesa por
tanto, não atingi nosso preclaro 
Presidente, Senador Cunha Mello. 
Meu intuito era de esclarecimento, 
pois, todos sabem, estou aqui ape
nas desde 1.o de fevereiro do ano 
passado. Sou dos mais novos mem
bros desta Casa do Congre,sso Na
cional, aliás com honra excelsa pa
ra mim. Acredito reexaminará a 
NOV A:CAP as solicitações da Me
sa e da Comissão dr Edifício do 
~enado, por isso que ainda hoje fa-

. ~ei chegar o texto do discurso de 

. V. Exa. e o e,sclarecimento do no
bre Presidente à Diretoria da NO
VACAP e ao Sr: Presidente da Re
pública, pedindo providências em 
favot das legitimas aspirações do 

. Senado Federal. 

cado pela lei, Isto é, a 21 de abril . ·' O SR. JOÃO VILLASBOAS -
de 1960, a transferência da Capital. Muito grato a Vossa Excelência. 



I 
I 
! 

-'383 ·-

O Sr. Lima Teia:eira - Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBOAS 
Com tôda satisfação recebo sempre 
os apartes com que me honra o 
nobre colega. 

O Sr. Lima Teixeira - Inicial
mente, quero dar o testemunho de 
que não só nos debates que manti· 
vemos sôbre o assunto, como da 
tribuna, multas vêzes ouvi V. Ex a. 
declarar que jamais foi contra a 
mudança da Capital Federal ·para 
o Planalto Central; apenas fazia· 
lhe restrições quanto à êpoca. O 
Senador Afonso Arlnos. com quem 
me congratulo, em aparte muito ju
dicioso ao discurso de . V. Exa. 
acentuou dever o problema da 
transferência da Capital ser trata· 
do acima dos debates politicas· 
partidários. Estou de pleno acôr
do com S. Exa. e lhe dou inteira 
razão. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Sabe V. Exa que desta tribuna 
tenho tratado a matéria apenas sob 
o ponto de vista do interêsse na· 
clonai. 

O Sr. Lima Teixeira - Exata· 
mente. Desejo, entretanto, fazer 
uma ponderação a V. Exa. Não en· 
tende o nobre colega que o adia
mento, por três ou quatro meses, 
da mudança da Capital, não altera· 
rá em coisa aLguma, as condições 
mínimas atualmente existentes pa
ra essa transferênc:a ? Não acre
dita V. Ex&. que, com a mudança, 
Brasilia tomará impulso muito 
maior do que vem tendo até ago· 
ra ? Lá estive t!'lês vêzes : 
quando se realizou a primeira mis
sa; em outubro último; e, final· 
mente, há duas semanas. Fiquei 
entusiasmado e, ao mesmo tempo, 
surprêso por ver como se cons
tróem tantos edifícios em tão curto 
tempo, às vêzes, no decurso de pou
cos meses. Graças às três turmas 
que se revesam nas 24 horas de 

trabalho, dia a dia mais avançam 
as obras da nova Capital. Na mi
nha opinião, as condições minima·s 
para a transferência do Congresso 
Nacional existem; e terá V. Exa. 
em abril, a comprovação do que 
afirmo. O adiamento, além de 
constituir desrespeito a uma deci· 
são legislativa atrasará considerà· 
velmente o desenvolvimento das 
obras, porque haverá o desânimo e 
a descrença. ll: necessário mudar· 
se a 21 de abril ! 

O SR. JOÃO VILLASBOAS 
.Muito grato a Vossa Excelência. 

Não fui contrário à mudança a 
. 21 de abril. Para que ela se efe
tivasse nessa data, tomei, nesta Ca
sa, as providências necessárias. O 
artigo 2.0 da lei que estabeleceu 
a mudança da Capital deu atribui· 
cão aos Podêres Legislativo e Ju
diciário para tomarem, nas respec· 
tivas áreas, as medidas indispensá· 
veis a f.im de facilitarem essa mu
dança. 

Todavia, chegou·se a esta situa· 
cão : elementos da Câmara dos 
Deputados, ontem retornados de 
Brasília, declararam a impossibili· 
dade da transferência do Poder Le
gislativo, por falta de instalações 
próprias para o funcionamento das 
Casas do Congresso. 

O Sr. Taciano de Melw - De· 
claração de elementos isolados. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Não me detenho, absolutamente, 
na análise dos elementos materiais, 
passiveis de falhas, porque o Sr. 
Presidente da República recuou no 
seu propósito de mudança total e 
imediata para a nova Capital, re
duzindo os serviços do Poder Exe
cutivo que vão, a 21 de abril para 
o Planalto, a uma parte mínima. 

O Sr. Taciano de MeZlo - Justa· 
mente a parte principal, a cabeça, 
que dirige a Nação. 

O SR •. JOÃO VILLASBOAS -
Irão apenas o Senhor-Presidente da 
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República, os Ministros e seus Ga. 
binete.s. V. Exa., nobre Senador 
Taciano de Mello, como represen· 
tante da Nacão, há de compreen· 
der que os membros do Congresso 
não poderão ficar em Brasilia sem 
as condições indispensáveis aos tra. 
balho.s legislativos; não estamos 
aqui apenas para discutir e votar 

· projetos. Temos o· gravíssimo en
cargo, de defender lnterêsses de 
nossos Estados em repartiÇÕes do 
Poder Executivo, repartlcõe.s que 
não irão para Brasilla. 

Não podemos transportar-nos, 
imediatamente, para o Planalto; a 
mudança deverá ser feita à ma· 
nelra do Executivo - por etapas. 

O Sr. Taciano de Mello - O Se· 
nado não pode ficar e a Câmara 
Ir; o Parlamento é um todo lndi· 
visivel; é uma corporação conjunta. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
A mudança terá que ser feita -
podemos dizer - Simbõlicamente. 
Precisamos permanecer nesta Capi· 
tal para defender os lnterês.ses dos 
nossos Estados, ligados aos depar· 
tamentos da Administração pública, 
enquanto êles não v~o para Bra
silia. 

Senhor Presidente, desejo con
cluir, pois estou tomando multo 
tempo do Senado, demonstrando a 
impossibilidade de nossa mudança 
para Brasilla, principalmente llela 
não organizacão politico.admlnls
trativa, essencial à transferência. 
Não podemos ir para um lugar que 
ainda não sabemos se será Dlstrl· 
to, Municiplo, Estado ou Territó. 
rio; e não sabemos porque não 
chegamos a estabelecer a situação 
juridlca, a situacão politica da no
.va Capital. Quem governará Bra· 
silla, quem goV!,!rnará aquêles cin
co mil e oitocentos quilOmetres 
quadrados, no dia 21 de abril ? 
A quem me dirigirei, na futura 
Capital, a partir do dia 21 de abril, 
se tiver necessidade de apoio poli- . 
clal, ou judicial ? Que autoridade 
procurarei, se lá não existe absolu· 

tamente autoridade? Pelo que sa· 
bemos a situação é de desorganl
zacão, de anarquia social e politl· 
ca. Os que ali vivem não podem 
reoorrer às autor'dades constitu
cionais, para garantia de seu·s di
reitos; 

Além disso, Senhor Presidente, 
hoje, nosso ex-colega e brilhante 
jurista Ferreira de Souza, em en· 
trevista notável ao 4:'Corre!o da 
Manhã», e há poucos dias, o Pre
sidente do Instituto dos Advogados, 
o eminente advogado João de 011· 
veira Filho, acentuaram a anoma· 
lia de que a Capital da Repúbll· 
ca, pela Constituição Federal, si· 
tua-se no Distrito Federal, e nós 
ultrapassaremos 21 de abril, sem 
a declaração de que no Planalto 
Centrai é que está o Distrito Fe· 
dera!. Assim, sede do Govêrno, por 
fõrça constitucional, é aqui, no 
Distrito Federal. De quem a res· 
ponsabilldade ? Do Congresso que 
até êste momento não votou os 
atos legislativos necessários para 
a organização politica e admlnls· 
trativa da nova Capital. 

O Sr. IMna Tei-xeira - :E:sse o 
fato verdadeiro. 

O SR. JOAO VILLASBOAS -
Para mim é êsse o imped1mento 
mais grave no problema da trans· 
ferêncla para o . Planalto Central. 
Não é possivel Irmos para a futu· 
ra Capital, Senadores, Deputados, 
Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, funcionários - sem termos 
ali assegurado ·um mfnimo de ga· 
rantla de vida ou de bens. 

Além do mais, Senhor Preslden· 
te, vamos 11car confinados em Bra. 

· sllia, sem qualquer comunicação 
com o mundo, porque lá ainda não 
existem nem existirão no decurso 
dêste ano, nielos de comunicação. 
O Congresso Nacional mudo, afá· 
slco para o·Brasll, farse-á ouvir por 
quem? 

O Sr.· Taciano de Mello - Per. 
mlte V. Exa. um aparte? 
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O SR. JOÃO VILLASBOAS 
Com todo o prazer; V. Exa. sem· 
pre me honra com seus apartes. 

.o Sr. Taciano de Mezw - Mais 
uma vez perrnlto·me manifestar 
meu entendimento no particular : 
o tempo não resolverá o problema 
da normalização juridica de Brasi· 
!la. Se assim fõsse, já estaria de 
há multo resolvido. 

Fui, como Deputado, quem pri· 
melro apresentou projeto ne.sse sen
tido, com o único fim de não ha· 
ver eleição municipal em Brasilla; 
e v. EX"., no Senado, estranhou 
emenda tão simples e sugeriu a 
constituição desta Comissão Espe
cial, que ai está. Há, pelo menos, 
dois anos essa Comissão funciona 
e, até hoje, nada se votou; não por 
falta de elementos. Há um misté
rio, um não sei que, que não se 
compreende. Por que não se vota 
a reforma constitucional ? Se qui
sermos, ela será votada ainda nes· 
te periodo extraordinário, ou no 
que precederá à mudança, após 21 
de abril, quando reabrirmos os 
trabalhos. Tempo ainda há, e de 
sobra. para que, em 21 de abril, 
funcionemos em território consti
tucionalmente organizado. Assim, 
também, a questão das acomoda· 
ções. No tocante às apreensões de 
V. Exa. quanto às comodidades 
para o funcionamento do Congres· 
so - luz e calor -·parece-me que 
é hoje questão resolvida, com os 
aparelhos de ar condicionado e as 
instalações elétrlcas. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Enquanto não falha. 

O Sr. Taciano àe MeZlo - Nas 
diferenças de estação, o problema 
pode ser resolvido com o ar con· 
dlcionado. Quanto aos outros pon· 
tos, cada um tem suas preferên
cias. ll: licito admirar ou repudiar 
esta ou aquela obra arqu!tetõni ca, 
no Brasil ou i ora dêle, 

O SR. JOÃO VILLASBOAS 
Agradeço Imensamente a Vossa 
Excelência o aparte, 

Diz Vossa Excelência não saber 
que o mistério ... 

O Sr. Taciano de Mello -, Não · 
sei ! 

O SR. JOA-0 VILLASBOAS 
. . . impede o andamento das me· 
dldas constltucionals indispensáveis 
à organização politica e -administra· 
tlva de Brasilia. O nobre colega é 
testemunha de que eu me tenho 
esforçado para dar-lhes andamen· 
to normal. 

O Sr. Taciano de Mello - Te
nho conversado algumas vêzes com 
V. Exa. a êsse respeito; e sei que 
também estranha o fato. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Que respondam os sábios da Escri· 
tura : «que segredos são êsses da 

. natura ?» Eu não posso decifrar o 
· mistério para Vossa Excelência! 

O Sr. Fernandes Távora - O sá· 
bio da Escritura,. no caso, deve ser 
o Senhor Juscelino Kubitschek. 
Perguntt~·lhe V. Exa. e esclareça 
o mistério. · 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Senhor Presidente, queria apenas 
acentuar, neste melancólico final 
de reunião extraordinária, convoca. 
da espec'almente .para a aprecia· 
ção de projetas não votados até 
agora, a situação dlficll, a situação 
anárquica em que nos vamos en
contrar no dia 21 de abril, quando 
nos transferirmos para a nova Ca
pital, sem a legislação indlspensá· 
vel à sua organização politica, ad· 
minlstrativa e judiciária. 

O Br. Fernandes Távora - Ne·m 
a VELHACAP nem a NOVACAP. 

. ' 

O SR. JOÃO VILLASBOAS -
Diz o nobre Senador por Golás que 
ainda há tempo para legislarmos 
a êsee respeito. Faria, então, um 
apêlo a· S. E:xa., de. todo o .t'Ora· 
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ção, de tõda minh'alma, entusias
ta que sou da mudança da Capi· 
tal para o Planalto Central, no sen· 
tido de que, com sua autoridade 
real, com seu prestigio de membro 
da Maioria, com seu valor de de
nodado batalhador pela transferên· 
cia da Capital, desse os passos ne· 

. cessários para que, aproveitando 
realme.nte os dias de sessão que 
ainda nos restam, pudéssemos vo· 
tar essas leis indispensáveis à or
ganização da nova Cápltal. (Muito 
bsm ! Muito bem./ PaJmaa). 

O SR. PRESIDENTE - Sõbre a 
mesa proj11to de resolução, que vai 
ser lido. 

1!: lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

. N.o 3, de 1960 

Concede aposentadoria a Pe· 
dro Rodrigues de Souza no 
cargo de Ohcfe da Portaria do 
Senado Federal. 

O Senado Federal Resolve : 

Art. único - É concedida apo
.sentadoria a Pedro Rodrigues de 
Souza, Ajudante de Porteiro, classe 
N, no ca11go de Chefe da Portaria, 
PL6, nos têrmos dos artigos 191, 
parágrafo 1.0 da Constituição Fe
deral, 184, item I, da Lei n.0 L 711, 
de 28 de outubro de 1952, 5.0 da 
Lei n.o 288, de 1948, combinada com 
a Lei n.0 616, de 1949, e 1.0 da Lei 
n.0 1.156, de 1952 incorporando-se 
aos respectivos provento.s da !na
tividade a ,gratificação adicional 
correspondente. 

Justificação 

Estabelece o parágrafo 1.0 da 
Constituição Federal que o funcio
nário será aposentado aos 35 anos 
de serviço, se o requerer. A Lei 
n.0 1. 711, de 28 de outubro de 
1952, art. 184, item I, que o pro·· 
vento corresponderá ao vencimento · 
da classe imediatamente superior, 

E a Lei n.0 288, de 1948, combinada 
com as de números 616, de 1949, 
e 1.156, de 1952, que o civil ou o 
militar que tenha participado da 
guerra na Itália ou cumprido mis· 
sões de patrulhamento, vigilância e. 
segurança do litoral, seria prévia
mente promovido e aposentado ou 
reformado com os respectivos ven· 
cimentos integrais. 

Atendendo ao pedido de Pedro 
Rodrigues de Souza e ao que dis· 
põem os dispositivos acima citados, 
esta Comissão submete à conside
ração do Plenário o presente pro· 
jeto, nos têrmos do art. 85, alinea 
«C», n.0 2, do Regimento Interno, 
que reza: 

«Art. 85.. À Comissão Dire· 
tora competem, além de outras, 
as seguintes atribuições priva· 
tivas : . 

c) propor, privativamente, 
ao Senado, em Projeto de Reso· 
lução : 
••••••••• o ••••••••••• • ••••••••• 

2 - a nomeação, demissão e 
aposentadoria de funcionários 
da Secretaria. 

Sala das Sessões, em 12 de .feve
reiro de 1960. - Ounha Mello. -
Freitas Oaoolcanti. - Gilberto Ma· 
rinho.- Novaes Filho.- Mathias 
Olympio. - Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE - O pro· 
jeto independe de apelamento e de 
pareceres das Comissões. V·ai à pu· 
blicação e, oportunamente, será in· 
cluído em Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar, coono Líder da 
Maioria. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
(Oomo Líder da Maioria) - (•) 
Senhor Presidente, há dias o nobre 
Senador Mein de Sá convocou · a 
atenção da Casa para um requeri· 
mento de informações que dirigira 
ao Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística e que, segundo 

( *) - Nflo foi rmls/o pelo crr~dor, 

·, 
J 
'i ,. 

I. 
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S. E;x&. não fõra respondido pela 
Presidência daquele órgão. 

Providenciei, imediatamente, no 
sentido · de serem atendidos com 
presteza os esclarecimentos legiti
mamente solicitados pelo eminente 
representante gaúcho. 

Sôbre o assunto, o ilustre Presi
dente do IBGE envioume a seguin· 
te carta : 

«Rio de Janeiro, 10 de feve· 
reiro de 1960. 

Meu prezado ami·go Sena· 
dor Jefferson de Aguiar. 

'Tomei conhecimento de uma 
reclamação do Senador Mem 
de Sá, sôbre a remessa de in
formações a um requerimento 
de s. Exa.. referente à aqui
sição de um computador ele
trõnico para o Instituto Bra· 
sileiro de Geograí1 a e Esta tis· 
tica. 

Tão Jogo foi apresentado o 
respectivo requerimento, apres· 
sei-me em atendê-lo, fazendo·o 
no mesmo dia em que foi pu· 
plicado. 

S. Exa. o Senhor Presiden· 
te da República, por sua vez, 
profundamente interessa~o em 
que essas informações fossem 
prestadas, fêz a entrega, por 
intermédio do Chefe de sua Ca. 
sa Civil, o Ministro Sette Câ
mara, no mesmo dia, ao então 
Líder da Maioria, Senador La· 
melra Blttencourt. 

Certamente foi a presteza na 
remessa dessas informações a 
cau.sa principal de ainda não 
ter sido presente ao nobre Se· 
nador Mem de Sá, a resoosta 
ao seu requerimento. 

Agrava-se o fato pela per· 
da inestimável que sofreu o 
País, pelo falecimento do Se· 
nador Lameira Bittencourt. 

Estou r1este instante reme .. 
tendo diretamente ao referido 
Senador Mem de Sá, cópias 
das mencionadas informações, 
idênticas àquelas que, há dois 

dias, lhe :foram entregues oelo 
Deputado Dyrno Pires Fer· 
reira. 

Creio que nada mais me ca
be adiantar sõbre o assunto, 
salvo o fato de algumas infor· 
mações terem sido superadas 
como o emprêgo do FOSDIC · 
que se tornou inapllcável em 
razão do próprio tempo decor· 
rido. Isso elimina os itens 
5, 6 e 7 da resposta ao reque· 
rimento do nobre Senador, por 
que deixa de haver qualquer 
problema de remessa de dados, 
mesmo em códl5os, para o es· 
trangeiro. 

Profundamente grato pela 
atenção de que sou sempre al
vo de parte do meu preclaro 
amigo, confesso-me o admira. 
dor cex corden. (As. Jurandir 
Pires Ferreira - Presidente,. 

Senhor Presidente, em meu poder 
encontra·se cópia das in:formações 
que teriam sido entregues ao llus. 
tre Senador Lameira: Bittencourt 
que, segundo me recordo, proferiu 
discurso, nesta 'Casa, antes das fé· 
rias parlamentares, tendo s'do, na 
ocasião, carta dirigida a S. Ex8 • 

pelo Presidente do I.B.G.E. 
O nobre Senador Mem de Sá 

também confirma que recebeu có· 
pia das Informações de que sou por· 
tador. 

Nos têrmos regimentais, remete
rei à Mesa, juntamente com o Ofi· 
cio dirigido ao Llder da Maioria, a 
carta que acabei de ler e a cópia 
das informações encatninhadas ao 
ilustre Ministro Sette Câmara e, 
posteriormente, entregue ao sau· 
doso Senador Lameira Blttencourt, 
para que sejam publicados no «'Diâ· 
rio do Congresso» e depois devolvi· 
das ao eminente Senador Mem de 
Sá. 

o S1·. Mem de Sá - Dâ Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

o SR .. JEFFERSON DE AGUIAR 
-- Com ·prazer, 
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O Sr. Mem de Sá - Devo, real· 
mente, confessar que, embora ti· 
vesse plena razão para reclamar, 
não cabe culpa, no caso, ao ilu.stre 
Pres'dente do I.B.G.E. Conduziu-se 
S. sa. com maior solicitude, dig
na de louvor e de ser seguida pelos 
mais órgãos e até se apressou. 
Apenas cometeu equivoco ao reme· 

· ter as Informações ao Lider da 
Maioria poia o eminente e querido 
Senador Lameira Bittencourt, pare
ce-me, não percebeu o· objetivo das 
informações e não as fêz chegar à 
Mesa. Assim, só ontem as recebi. 
Proclamo. pois, a perfeita correção 
do procedimento do Presidente do 
I.B.G.E. no· caso das informações, 
que examinarei para poder comen· 
tar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR. 
- Agradeço a V. Exa. o aparte 
e o reconhecimento da lisura do 
Presidente do I.B.G.E. 

Senhor Presidente, dou por finda 
minha missíio atendendo à solicita· 
ção do Presidente do órgão estatis· 
tico. Espero que o nobre Senador 
Mem de Sá se dê por satisfeito e 
plenamente esclarecido a resncito 
das dúvidas que suscitou no reque
rimento de informações deferido pe· . 
la Mesa. <Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Senador Gilber· 
to Marinho, para explicação pes· 
soai. 

O Senh.or Senador Gilberto 
Marinho pronuncia discurso 
que, entregue à revisão do ora
dor, será posteriormente publi· 
cad,o-

·O SR. PRESIDENTE - Passa· 
se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em disCUBs& única 
do Requerimento n.0 14, de 
1960, do Senhor Senador Jef· 
terson de Aguiar e outros Se· 
nhores Senadores, solicitando 

urgéncia, nos térmos do artigo 
330, Zetra c, do Regimento In
terno, para o Projeto de Lei 
da Od.mara n.0 5, de 1960, que 
autoriza o Poder Executivo a 
ins~ituir a Fundação das Pio· 
neiras Sociais. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
(Para encaminhar a votaçl!o) -
(*) -Senhor Presidente, o projeto 
a que se refere o pedido de urgên
cia da Liderança da Maioria foi 
aprovado, por unan'midade, na Câ
mara do.s Deputados, em virtude 
de acôrdo interpartldário. 

A Liderança da Oposição nesta 
Casa pediu meu compromisso de 
que a proposição, porventura apro· 
vada .no Senado Federal, corno redi· 
gida, não mereceria o veto do Se
nhor Presidente da República. 

Impossibilitado de comunicar-me 
direta e pessoalmente com S. Exa., 
pedi ao Senhor Ministro da Justi· 
ça, Deputado Armando Falcão, que 
se diri gissc ao Chefe do Govêrno, 
indagando se S. Exa. assumiria 
compromisso formal e expresso de 
que não oporia nenhum veto ao 
projeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados. 

O Sr. Ministro da Justiça trans· 
mitlu-me hoje a decisão do Senhor 
Presidente da República de não ve· 
tar nenhuma d'sposição do proje
to :e pessoalmente ao Senador João 
Villa'Sbôas fê-lo ciente da dlsposi
<:ão do •Chefe do Executivo de san
cionar, como redigido, o projeto 
aprovado pela Câmara dos Depu· 
tados. 

Por conseguinte, a urgência aten
de aos objetivos da proposição, e 
nenhuma dúvida ocorrerá, de,sde 
que o projeto é sumário, sem qual· 
quer relevância e não merecerá ai· 
teração nesta Casa do Congresso 
Nacional. · 

Era a explicação que desejava 
dar, de acõrdo com o compromisso 
que assumi com o Llder da Oposi
ção, para que a urgência seja dcfe· 

<•>·- N4o foi revi3IO pelo orador. 



-389-

rida e o projeto de lei aprovado 
nos têrmos regimentais. (Muito 
bem) • 

· O SR. LIMA TEIX!EIRA - (Pa
ra encamfnhar a votação) - (*) 
- Sr. Presidente, fui ontem pro
curado por uma Com;ssão de fun· 
cionários da Associação ·das Pio
neiras SÓCials, entre os quais al· 
guns amigos, que me fizeram apêlo 
veemente, no .sentido da aprova· 
ção do requerimento de urgência 
para o projeto que transfor.!Da . 
aquela Associação em Fundaçao. 
Na ocasião, apresentaram-me uma 
estatistica dos excelentes serviços 
que têm sido levados a efeito pela 
Associação que obedece à orienta. 
ção valiosa da Senhora Sara Kubi
tschek, espôsa do Presidente da 
República. 

A primeira dama do Pais tem 
sido incansável na dedicação, no 
estimulo a êsse Serviço de Assis· 
tência Social, e tais têm sido suas 
realizações que já se credenciou pe
rante a população do Distrito Fe
deral e de outras regilles do Bra· 
sil, para onde têm s!do mandados 
ambulatórios volantes, equipados 
·com todos os recursos oferecidos 
pela medicina modema. 

1: de justiça destacar entre os 
magnificos trabalhos realizados a 
Semana dos Diabéticos; vacinação 
contra a poliomieiJte, em colabora· 
ção com a Prefeitura do Distrito 
Federal; campanha.contra a gripe 
denominada casiática», manutenção 
de vinte e duas escolas primárias 
nos subúrbios cariocas; Hospitais 
Flutuantes no Rio Amazonas, re
centemente adquiridos; manuten· 
ção do Centro de Pesquisas Lulza 
Gomes Kubitschek, de prevenção ao 
c!ncer na mulher; oito Hospitais 
Volantes. no Distrito Federal; três 
Hospitais Volantes em Brasilia, Mi
nas Gerais, Pernambuco, Maranhão 
e Espirita Santo. 

A Associação atende a qualquer 
pessoa, independente de sexo, cõr, 

profissão, religião, com distribuição 
gratuita de remêdios; mantém Ser· 
viço·Médico, Dentário e Raios X. 
Em ·cada Ambulatório Volante são 
atendidas em média oito mil. pes· 
soas por semana. 

Senhor Presidente, êsses magniff. 
cos trabalhos já realizados demons
traram a justiça da transformação 
da Associação em Fundação, sobre
tudo porque os recursos até agora 
auferidos pelas Pioneiras Sociais 
têm sido de concessões e donativos 
de organizaçlles industriais . e co
merciais. Com a aprovação do re
querimento de urgência para que 
seja quanto antes aprovada a pro· 
posição, os recursos previstos da· 
rão ensejo a que as Pionejras So
ciais possam dar maior assistência 
às populações brasUeiras. 

A Senhora Sara Kubitschelr: tem 
sido incansável. .. 

O Sr. Jefferson de Aguiar 
Tem prestado grandes· e ine.stimá· 
veis serViços. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- ... 
na dedicação à Associação das Pio. 
neiras Sociais. Os trabalhos reali· 
zados sob sua valiosa orientação 
são de ,grande valia, como acaba 
de verificar o Senado. 

Considero, Senhor Presidente, o 
requerimento formulado pelo no
bre Senador Jefferson de Aguiar 
de ,grande oportunidade, sobretu~o 
porque o projeto precisa ser apro
vado nesta convocação extraordi· 
nárla. l;)epois de tramitação demo
rada na Câmara dos Deputados, é 
necessário que o Senado apre.sse 
seu pronunciamento sôbre a maté
ria, proporcionando ass'm melhor 
assistência àqueles que necessitam 
da Associação. Será também me· 
recida homenagem à Senhora Sara 
Kubitschek, fundadora dessa Asso· 
ciação, hoje conhecida .em todo o 
Brasil, pelos, relevantes serviços 
que vem. prestando. C Muito bem ! 
MUitQ bf1m ! ) . 
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O SR. JOAO VILLASBOAS -
(Para encaminhar a votaç4o) -
( •) - Senhor Presidente, ocupo a 
tribuna exclusivamente para con· 
firmar as palavras do ilustre·Lider 
da Maioria, Senador Jefferson de 
Aguiar, sôbre os entendimentos ha· 
vidos entre S. Exa. e a Bancada 
da UDN, para a votação do pro· 

. jeto. 
Como S. Exa. fêz sentir, veio 

a esta Casa projeto oriundo da Câ· 
mara dos Deputados; votado em 
conseqUência de acõrdo entre 
Maioria e Minoria no sentido de 
seu aperfeiçoamento, de modo a 
que não venha amanhã a Fundação 
das Pioneiras Sociais a .ser vitima 
de desmandos e desordens como 
aconteceu à Legião Brasllelra de 
Assistência. 

Nestas condições, diante dos com· 
promlssos assumidos pelo nobre 
Lider da Maioria em. nome da Pre
sidência da Rep(Jbllca de que não 
será vetado nenhum dos dlspositi· 
vos do projeto. a Minoria aceita o 
pedido de urgência e . votará a fa· 
vor do Projeto n.0 5, de 1960. 
(Muito- bem). · 

O SR. MEM DE SA - <Para 
encaminhar a votaciio) - C •) -
Sr. Presidente, também eu venho 
dar meu apoio ao projeto e, mes· 
mo, à urgência requerida. 

Sei que o projeto . está em têr· 
mos de aprovação, pois que resul· 
tou de nobre entendimento entre 
Maioria e Minoria Ji~ Câmara dos 
Deputados. 'Graças à Intervenção de 
alguns Deputados da 'Minoria, nêle 
foram Introduzidos 'dispositivos sa· 
lutares e de alta s'g~~lflcaçAo para 
a defesa dos lnterêsses sociais. 

Queria, portanto, ao dar minha 
aprovação antecipada, dizer que fe
lizmente para nós êsse requerlmen· 
to de urgência vai ser votado de· 
pois de se ter esclarecido a névoa 
que pesava sôbre a maioria dos 
projetas que se encontravam nes· 
\.a Casa e que haviam determinado 

( •) - Nno foi rrvt•to p•lo orador, 

a convocação extraordinária do 
Congresso, 

Realmente, Senhor Presidente, 
há em tramitação na Câmara dos 
Deputados projeto de alta magni· 
tude, o de Diretrlzes e Bases da 
Educação, que espera a RedaçAo Fi· 
nal. Aqui. no Senado, é que existe 
diversas pronoslções de grande vul· 
to e Importância, como o da Lei 
Or,gânlca da Previdência Social, o 
de Regulamentação do Dire'to de 
Greve, o de Reavaliação dos Ativos, 
- que já estava aqui no fim da 
sessão ordinár'a e nAo foi votado 
mas o deve ser; porque é um pro
jeto de ,grande significação - os 
de Emendas Constituciona1s que, 
como ainda hoje tllo bem ressaltou 
o eminente Lfder João VlllasbOas, 
preci·sam ser votados para possi· 
b!Htar a mudança da Capital. 

O eminente Professor Ferreira 
de Souza, ex-Senador e nome au· 
reolado das letras juridicas, ainda 
hoje deu entrevista, como há pou· 
cos dias o fizera o Professor Olí· 
veira Filho, acentuando não ser 
possivel a mudança para Brasflia 
enquanto não houver a delimltaçllo 
expressa de sua área e a deter· 
minação legal e constitucional de 
que ela passa a ser a Capital da 
República. Essa providência ainda 
não foi adotada, e depende de emen· 
da constitucional. 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Per· 
mi te V. Exa. um aparte ? 

O SR. MEM DE SÃ- Pois não. 

O Sr .. ..-Jefferson àe Aguiar -
Quanto à'dellrilitaçllo de área já há 
lei exp~ssa fixando-a. 

O SR;': MEM DE SA - É neces· 
sária unia lei determinando que 
aquela::'área, !JOm aquela delimita· 
ção, passa a ser a Capital da Re· 
pública' i 

' :1. ·,. . 

O ;sr,; Jefferson de Aguiar -
Exatãmênte, já existe a fixação da 
área · territorial do nôvo Distrito 
Federal. Quanto à órganlzaçúo ela 

: ": 
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nova Capital, está consubstanciada 
em projeto reBUitante de acõrdo 
interpartidário, ou melhor, substi· 
tutivo ,subscrito por quase todos os 
Senhores Senadores. Já estêve essa 
matéria na Ordem do Dia, tendo 
saido na quarta sessão, por êrro · 
de impressao nos avulsos. Na pró· 
xl.ma semana, acredito, ultimare
mos BUa · votação por maioria de 
dois terços, na forma constitucional. 

O SR. MEM DE SÁ - Vossa 
Excelência confirma o que eu disse, 
há as Emendas Constitucionais, de 
grande importância. • 

O Br. Jefler8011, de Aguiar -
A que trata· do Estado da Guana· 
bara está na Ordem do Dia, e não 
tem sido votada por .falta de cq'llo· 
rum:.. 

O SR. MEM DE SÁ - Sem a vo
taçao dêsses projetas, não é pos
sível a transferência para Brasí
lia. 

Há mais de ano que essas 
emendas se arrastam, no Senado, 
e até o eminente Senador Taeiano 
de Mello nAo sabe explicar o mis· 
tério que as envolve e dificulta sua 
aprovação. 

Além desta matéria, ainda há a 
da Classificação de Cargos, objeto 
de debates esclarecedores, nos últi· 
mos dias, e que, parece, tranqülll· 
zaram a oplniio dos Senadores dos 
diversos setores politicas desta 
Casa. 

Ora, felizmente, dizia, eu nos úJ. 
timos dias, foram descerradas as 
névoas que passavam sôbre êsses 
projetas. 

O projeto que regulamenta o Di
reito de Greve veio à Ord~mt do 
Dla para receber emendas, e após 
o exame das comlsslles, poderá ser 
votado. 

O da Previdência Social estará 
em condiç!les de vir ao Plenário na 
próxima semana. 

O eminente Senador Gaspar Vel· 
loso já convàcou os membros da 
Comissão de Finanças para se J,"eU· 
nirem na têrça·feira próxima e 

chamando por telegrama, todos os 
seus componentes; a sessão reali· 
zar·se-á mesmo que o relator não 
esteja presente como ocorre, no 
momento. 

O Sr. JeflerBOfl, de Aguillr -
A 'Comissão de Finanças está reu
nida neste momento. 

O SR. MEM DE SÁ - A Co· 
missão está reunida para êste fim, 
isto. é, para que o Senado a con· 
voque, no sentido de que possa o 
Projeto de Classifieaçao de Car· 
gos e Funç!les ser debatido na pró
xima terça-feira. 

Segundo a afirmação do nobre 
. Senador JeUerson de Aguiar, a 
matéria será votada, em regime de 
urgência, na quinta-feira. 

Ficam, portanto, aguardando o 
andamento mais feJJz as proposi
ç6es referentes à reavaliação de 
Ativos e as Emendas Constltuclo· 
nais. · 

Com isto, o Senado poderá vo
tar tranqUila e decorosamente êsse 
regime. de urgência. 

Não o faria se não tivesse ado
tado as providências a respeito dos 
outros projetas. Andaria mal o 
Congresso, convocado para estudar 
determinados projetas de alta im· 
portància, se a nenhum dêles. desse 
andamento e viesse, em regime de 
urgência, . de forma · excepcional, 
aproVaJi um que, evidentemente, es· 
tá vinculado à dignfssima senhora 
do Senhor Presidente · da Repú· 
bllca. · 

Ficaria mal para nós, embora a 
relevAricia da institulçao. pois pa· 
receria· que, enquanto descuráva
mos de, projetas, para os quais ha· 
vfanios sido convocados, dávamos 
tramitação especial a um, apenas, 
entrado nesta Casa na segunda-.tei· 
ra. Tendo êle, realmente chegado 
na. segunda-feira agora, depois das 
providências tomadas, podemos vo
tar a urgência, de consciência tran. 
qüila. 

Isto _ serve, sobretudo para mos
trar _: .e é êste o ponto prlncipal 
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da minha intervenção - que, quan
do o Executivo tem interêsse, os 
projetos caminham, ràpldamente 
no Parlamento; sempre que há 
qualquer vinculação ou desejo do 
Poder Executivo, os projetos têm 
livre tramitação, não acontecendo 
o mesmo com os que caem no de
slnterêsse da Presidência da Repú· 
bllca. 

O Sr. Jelferson de Aguiar -
Dá Vossa Excelência. licença para 
um aparte? 

O SR. MEM DE SA - Com pra
zer. 

O Sr. Jelferson de Aguiar -
Permita-me divergir de V. Exa ... A 
urgência solic!tada para o projeto 
das Pioneiras Sociais é absoluta
mente procedente, porquanto está 
convencionado, por acõrdo interpar
tldário, que não serão apresenta· 
das emendas, devendo o projeto 
ser aprovado como está redigido. 
Em outras proposiçlles, êsse acôr
do não vigorando, .somos obrigados 
a apreciar uma série de emendas 
com pareceres divergentes de tôda 
sorte de ocorrências regimentais, 
que demandam estudos, análises· e 
decisões, algumas vêZes lmpossi· 
veis até pela ausência de número. 
Não é, pois, culpa do Govêrno .. o· 
Govêrno atende à urgência, à tra
mitação rápida e às soluçlles mais 
objetlva,s, quando há. acôrdo lnter· 
partidário. O meu propósito no Se· 
nado Federal. na Liderança . da 
Maioria, é promover êsse entendi. 
mento entre os vários Partidos. 

O SR. MEM DE SA ~ Quando 
não há entendimento, :mas o Govêr· 
no quer, também passam ràpida· 
mente. 

10 Sr. Jefferson de Aguiar -
Certo; é uma conseqUência do regi· 
me democrático. 

O SR. MEM DE SA - Claro, da 
Maioria. V. Exa . o confirma : pas. 
~am ç ~naam depressa qs projetos 

que interessam ao Govêrno. · Isso 
explica, e principalmente esclarece 
multo, a responsabilidade do · Con· 
gresso na aprovação de certas leis. 
O Congresso assume a responsabi
lidade, como acontece comumente; 
serve de cabeça de turco. 

Era quanto tinha· a dizer, Senhor 
Presidente; (Muito bem; muito 
bem); 

O SR. PRESIDENTE - Em vo· 
taçAo o requerimento. · 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sen· 
tados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O ·projeto a que se refere o re

querimento, entrará na Ordem do 
Dia da terceira sessão ordinária 
que se seguir à presente. 

Votação, em discussão única, 
do Requerimento· n.0 17, de 
1960, do Senhor Freitas Caval
canti· e outros Senhores Sena
dores, soZicitanào urgéncia, nos 
termos do artigo 330, letra c, 
do Regimento ·Interno, para o 
Projeto de Lei da Clihnara n.0 

149, de 1958, que dispãe silbre 
a classjficaçlio· de cargos -do 
serviço civil do Poder E!tecu· 
"biVo, estabelece os vencimentos 
correspondentes e dá outras 
providéncias. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre 
a mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro Secre· 
tário. 

É lido e aprovado o seguihte 

' REQUERIMIIlNTO 

N.o 21, de 1960 

Nos.têrmos dos artigos 212, letra 
l, e 274, letra .b, do Regimento In· 
terno;': requeiro adiamento da vota
ção .. dó: Requerimento n.0 17, de 
1960,0::f;flm de ser feita na sessão 
de 18',do. corrente. . . 

Sàlaidas Sessões, em 12 de feve· 
relr~ ·;ii(. 1960, - Jefferson de 
Agumr,, .: . 

·,·,_1 
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O SR. PRESIDENTE - O reque
rimento é retirado da Ordem do 
Pia. 

.Votaçlio, em discussão 'Ú11.ica 
do Requerl:mtmto n.o 16, de 1960, 
do. Ben11.or Senador Cunha MeZ· 
lo e outros Senhores Senado· 
res, .solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia, nos t6rmos do 
art. 171, n.0 I letra a e 212, ali
nea Z·2 do Regimento, do l'ro· 
jeto de Lei da camara n.0 10, 
de 1959, que dispõe sóbre a es
trutura administrativa da Pre· 
wMncia Social e dá outras 
provit.Wncias. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre 
a mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro Secre· 
tá.rio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 22, de 1960 

No.s têrmos dos artigos 212, letra 
Z, e 274, letra b, do Regimento ln· 
ter11o, requeiro adiamento da vo· 
tação do Requerimento n.o 16, de 
1960, a fim de ser feita na ses· 
são de 18 do corrente. 

Sala das Sessões, em 12 de feve· 
reiro de 1960. - Jefferson de 
Ag_ouiar. 

O SR. PRESIDENTE - Em vota
ção .o requerimento. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
(Para encaminhar a -votação> -
(*) - Senhor Presidente, não obs· 
tante o grande merecimento do re· 
querlmento, a atenção e o respeito 
que ,sempre dediquei à pessoa de 
seu eminente signatário, não pode
ria apoiá.·lo, inicialmente, mas ado
to as providências colimadas na so
licitação regimental. Pedirei a reu· 
nião da Comissão de Finanças e o 
comparecimento dos membros da 
Maioria, para que o Projeto de Lei 

( •) - NIJo foi rev111o pdo orador. 

Orgânica da Previdência Social te· 
nha tramitação imediata, permltln· 
do-se sua aprovação. 

O pedido de adiamento é uma ho· 
menagem aos propó.sitos de V. Exa. 
e atende, por igual, ao indecliná.· 
vel dever do Senado de solucionar 
tão importante matéria, em breve 
prazo. 

A liderança da Maioria está em· 
penhada na aprec1ação do projeto 
e, acredito, na próxima semana, 
teremos oportunidade de discuti-lo, 
atendendo aos anseios legítimos dos 
trabalhadores dêste Pais. 

:este o esclarecimento que me· ln· 
cumbe prestar a V. Exa., com a 
solicitação do adiamento da inicia· 
tiva requerida por tão ilustre pre
sidente. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Conti
nua em votação o requerimento. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - ( •) 
(Para encaminhar a votação) -
Senhor Presidente, requer o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar seja 
adiada a votação do requerimento 
assinado por V. Exa. e subscrito 
por mim, para Inclusão do Proje· 
to da Lei Orgânica da Previdência 
Social em Ordem do Dia. O no.sso 
objetivo era aprovar o projeto no 
periodo de convocação extraordiná· 
ria, porque figuram três importan· 
tes projetas no Ato de convoca
ção desta sessão extraordinária. 
Um dêles é da Lei Orgânica da Pre. 
vidência Social. 

Como, porém, o nobre Senador 
Jefferson de AguJar' assegura que 
não haverá demora na apreciação 
desse projeto, até porque o Pare
cer do Relator, já publicado, é do 
conhecimento de todos os membro.s 
da Comissão, não vejo como negar 
apelamento à solicitação do Líder 
da Maioria. S. Exfl., como repre
sentante do Partido Social Demo
crático, está, colaborando com o 
Partido 'l'rabalhlsta Braslleiro ... 

-~·· 
(*) - 'N(lo foi revi~Ío pelo orador. 
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O Sr. Jefferson de Aguiar -
Perfeitamente. E o P.T.B. com o 
Partido Social Democrático. . 

O SR. LIMA TEIXEIRA - ... e 
assim também a União Democráti· 
ca Nacional e os outros Partidos 
para a aprovação de tão importan· 

· te propo.siçl!.o. 

o S·r. Ruy Carneiro - A coope. 
rnçã·o é reciproca;. 

O SR. LIMA TEIXEIRA -Acre· 
dito que o seja . 

O Sr. Rey Cameiro - O Parti~o 
Social Democrático dá cooperaçao 
integral, s'ncera e leal ao Partido 
de V. Exa. tendo, e tem a recipro· 
ca por parte do de V. Exa., como 
ocorre habitualmente no Senado. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Apoiamos o mesmo projeto e te· 
mos o mesmo objetivo de atender 
aos anseios dos trabalhadores dês· 
te Pais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Agra· 
decendo os apartes dos nobres Se
nadores, estou certo, agora, de que 
o Projeto de Lei Or.gânica da Pre· 
vidência Social será aprovado den· 
t1·o de poucos dias. · 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Agora e sempre, porque demorou 
mais te-mpo nas mãos de· Vossa 
Excelência . 

O SR. LIMA TEIXEIRA - O 
projeto f.1cou comigo apenas seis 
meses enquanto demorou dez anos 
na Câmara dos Deputados. Como 
Relator da Comissão específica le· 
. vel seis meses para estudar e apre
sentar 114 Emendas a um projeto 
com 205 artigos. Não é muito tem· 
po, se considerarmos que o traba· 
lho foi estafante. 

O Sr. Je//erson de Aguiar 
Quero apenas, esclarP.cer que o re
to.rdamento na apreciação do pro· 
jeto em lide não pode ser imputa· 
do ao Partido Social Democrático. 

V. Exa. afirmando que «agora» 
com o apoio do Partido Social De· 
mocrátlco irá ser aprovado o pro· 
jeto de Lei Orgânica da Previdên
cia SocJal, dá a impressão de que 
a responsabilidade da demora ha· 
Vida é de meu Partido, quando 
niJ.o é! 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Re· 
feria-me ao periodo de convocação 
extraordinária. 

O Br. Je//ersOfl de Aguiar -
Quis, no entanto, esclarecer o as· 
.9unto, para que conste dos «Anais>, 
a perfeita definição. da responsabi· 
!idade de cada um. O Partido So
cial Democrático tem interêsse em 
deferir ao trabalhador um regime 
legal, compativel com as socillta· 
ções legitimas que tem formulado 
quanto à Previdência Social. Pode 
estar certo V. Exa. de que a LI· 
derança da Maioria, que representa 
o Partido Social Democrático, o 
Partido Trabalhista Brasileiro, o 
Partido Social Progressista e o Par. 
tido Republicano, adotará tôdas as 
providências para a solução imedla. 
ta desse projeto. Só agora, com a 
decorrência de tramitação regimen· 
tal poderá a Liderança da Maioria 
apreciar o Parecer do Senador Dlx· 
Huit Rosado, que neste momento 
está sendo examinado pela Comis· 
silo de Finanças. Caso algum mem· 
bro daquele órgl!.o encareça a pre
sença do Relator, insistirei, hoje 
ainda, nos têrmos do telegrama 
que enderecei ao Ilustre Relator 
pedindo seu comparecimento se· 
gunda·feira próxima, para solução 
final do projeto . 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Se· 
nhor Presidente, como as declara· 
ç!les do Ilustre Lider da Maioria sa· 
tisfazem plenamente, concordare· 
mos · com essa espera de alguns 
dias. Se, no entanto, verificarmos 
não serem· satisfatórias as provi· 
dências adotadas, recorreremos, en· 
tão, à urgência: 
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O Sr. Jefferson de Aguiar -
v. Exa .. deve ter recebido tele
grama da Liderança da Maioria, 
encarecendo seu comparecimento 
às sessões do Senado, a partir de 
segunda-feira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Re· 
cebl. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Do mesmo modo notificamos a to· 
dos os membros que compõem a 
Maioria, para que não viéssemos 
a ser surpreendidos pela falta de 
número. Por conseguinte, o que 
está dentro de minha atribuição e 
mesmo aqullo que transcende ou 
ultrapassa a minha competência, 
está sendo adotado para a solução 
imediata de todos os projetes re
levantes que se encontram no Se
nado, na pauta da reunião extra· 
ordinária. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Obri· 
gado a Vossa Excelência. 

Senhor Presidente, encerro as 
minhas considerações externando 
meu prazer em concordar com a 
solução proposta pelo nobre Llder 
da Maioria. (Muito bem. Muito 
bem>. 

O SR. PRESIDENTE- Em vo· 
tação o requerimento. 

Os Senhores Senadores que apro
vam o requerimento. queiram per· · 
manecer sentados. (Pausa>. . 

Está aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do 

Dia da sessão de 18 do corrente. 

Votaçiio, em discussiio única, 
do Projeto de Resoluçiio n.0 l, 
de 1960, de autoria da Comis
siio Diretora, que nomeia Ale
xandre Rachid José Pedro e 
L6da Paula Gertrudes Alves de 
Carvalho, candidatos habilita· 
doa em concurso, para cargos 
da .:'ü&sse cK~ da carreira de 
Auxi~tar Legislativo do Qua
dro da Secretaria do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE- Em Yt>· 
tação o projeto. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, que•ram permanecer sen· 
tados. (Pausa). 

Está aprovado. 

1!: o seguinte o projeto apro· 
vado, que vai à Comissão DI· 
retora para a sua Redação 
Final: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N.0 1, de 1960 

Nomeia para o cargo inicial 
da carreira de Auxiliar Legis· 
latwo candidatos habilitados 
em concurso. 

O Senado Federal resolve : 

Artigo único. São nomeados, de 
acôrdo com a allnea «c~ do art. 
85. item II, ' do Regimento Inter· 
no para exercer o cargo da classe 
(K», da carreira de Auxiliar Legis
lativo do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Alexandre Rachid 
José Pedro e Lêda Paula Gertru
des Alves de Carvalho. 

Votação, em discussão única, 
do Proje~o de Res.olução n.0 

2, de 1960, de autoria da Co. 
missão Diretora, que nomeia 
Ed·ila Macedo Ribeiro, candi· 
data habilitada em conCitrso 
para cargo da cla~se «N~, ini
cial da carnsira de Taquígrafo 
do Quadr,o da Secretaria do Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE - Em vo
tação o projeto. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, qué'ram permanecer sen· 
tados. (Pausa). 

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto apro· 
vado, que vai à Comissão Dire
tora para a sua Redaçlio FI· 
na! : 
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PROJE~ DE RESOLUção 

N.0 2, de 1960 

Nomeia para o cargo inicial 
da- carreira de !J'aquígrafo can· 
didata habilitada em concurso. 

. O Senado Federal resolve : 

. Artigo único -- É nomeada de 
acôrdo com a alinea «c~ do a;tigo 
85, item II, do Regimento Interno, 
para exercer o cargo da classe 
«N.-. da carreira de ~laquigrafo, 
do Quadro da· Secretaria do Sena· 
do Federal, Edlla Macedo Ribeiro». 

Votação, em primeira discus
são, do Projeto de Emenda à 
Oonstitu~ão '!'·~ 2, de 1959, que 
alt~a d~tJpOsztzvos constitucio· 
na1s referentes à organização 
do Estado da Guanabara, tendo 
Pareceres da Oomissão Espe· 
ciaZ: 

I - 86bre o projeto iniCial: 
N.0 233, de 1959, contrário 
(com votos em separado dos 
Benhore~ Senadores Jefferson 
de Anu1ar e Afonso A ri nos); 
II - 86bre o substitutivo apre· 
sentado em Plenário em Pri· 
meira discussão: N.o 925 su· 
ger-indo modificações. ' 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença acusa o comparecimen· 
to de 45 Senhores Senadores. Não 

havendo número para a votacão 
desta matéria, fica a mesma adia
da. 

Está esgotada a matéria constan· 
te do avulso. · 

Não havendo orador inscrito pa· 
ra esta .oportunidade e nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando o Senado para 
uma o~tra, hoje, às 21 horas, com 
a segumte 

ORDEM DO DIA 

1 - Discussão única do veto n.o 
1, de 1960, do Prefeito do Distrito 
Federal ao Projeto de Lei n.o 374, 
de 1959 da Câmara dos Vereadores 
que dispõe sôbre a desaproprlaçã~ 
da •Chamada Fazenda do Piai e 
dá outras providências, tendo Pa
recer n.0 1960, da Comissão de 
Constituição e Justiça favorável ao 
veto. 

2 - Di:scussão única do parecer 
da Comissão de Relações Exterlo· 
res sôbre a Mensagem n.O 43, de 
1960, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a es· 
coll>a do Senhor Hugo Gouthier de 
Oliveira Gondim para exercer a 
função de Embaixador Extraordi· 
nário e Plenipotenciário do Brasil 
junto ao Govêrno da Itália. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 17 
hora.s e 15 minutos. 

' ' ' . ' 



2Z. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
em 12 de .fevereiro de 1960 

PRESIDli:NCIA DO SENHOR CUNHA li!ELLO 

EXTR'AORDINARIA 

As 21 horas, acham-se presentes 
os Senhores Senadores : 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vlvaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assumpcão. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Eugênio de Barros. 
Leõnidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
N ovaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
Attillo Vivacqua. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
'Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arlnos; 
Benedlcto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
PE'dro Ludovico. 
Tack::"'o de Mello. 
.Toão Vlllasbõas. 
l<"'llinto MUller. 

Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - (45). 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença acusa o cornparecimen· 
to de 45 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber· 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Senhor Quarto Secretário, 
servindo de Segundo, '[YT'Ocede à 
leitura da Ata da sessão ante· 
rior, que, posta em discussão, 
é sem debate il'[YT'OVada. 

O Senhor Segundo Secretá· 
rio, servindo de Primeiro, dá 
conta do seg·uinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

N.o 47, de 1960 

(N.o de Ordem na Pre'sidêncla da 
República : 44) 

Excelentíssimo Senhor Presiden· 
te do Senado Federal. 

Na conformidade dos artigos 63 
e 103 da Constltulcão, tenho a hon· 
ra de submeter à aprovação do Se· 
nado Federal a escolha do nome 
do Doutor Oscar Saraiva para exer· 
cer o cargo de Ministro do Tribu· 
nal Federal de Recursos, na vaga 
decorrente ~a aposentadoria do Mi· 
nlstro Nisio Baptista de Oliveira, 
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reservada à representação dos Ma· Além do exercício do.s relevantes 
gistrados, cargos acima mencionados, desem· 

O indicado, pelos títulos que pos· penhou o Dr. Oscar Saraiva ex· 
sul e pelas atlvldades tão proveito· pressivas atividades de magistério, 
samente desenvolvidas na sua Vida dentre as quais, cumpre salientar 
pública, conforme tudo vai relacio- a de Professor da Cadeira de Eco· 
nado a seguir, faz jus à presente nomia Politica do Curso do Dou· 
indicação, estando credenciado pa· torado da Faculdade Nacional de 

· ra assumir a alta investidura para Direito da Universidade do Brasil. 
a qual é proposto. Finalmente, é autor de diversas 

Nascido em 30 de maio de 1903, obras e trabalhos publicados, quais 
em São Paulo, o DI'. Oscar Sa· . . sejam: <Personalidade Juridlca das 
raiva bachareloU-se em Ciências Ju- Entidades Autárqulcas:t; cPrevi· 
ridicas e Sociais, em 1924, pela Fa- dêncla Social no Bra'Sil ; "A Raclo
culdade de Direito da Universidade nallzação da Administração Dele
do Rio de Janeiro, hoje, do Bra· gada~: cA Humanização do Direi· 
sil, onde foi laureado com o prê· to»: ~Fundações de Direito Pdbll· 
mio <Conselheiro Cândido de 011· co»: <A Crise da Administração»: 
v eira». cO Estatuto e os Funcionários AU· 

Na sua marcante carreira pú· tá.rquicos ; cA 'Constituc:lonallzaçllo 
blica, releva assinalar o exerclclo da Administração Pública»; cOs 
dos seguintes cargos e comissões: impedimentos eventuais · do Presi· 
Procurador do Departamento Nacio· dente da República e sua declara· 
nal do Trabalho, 1934; Organizador ção»: e cA Concepção atual da se· 
e 1.0 Presidente do Instituto de guridade social e sua repercussão 
Aposentadoria e Pensõe,s dos Ban· na Teoria Geral do Direito», 
cários, 1936; Procurador-Geral do A Indicação do Govêrno atende, 
Instituto de Aposentadoria e Pen· assim, aos preceitos legais que dis
sões dos Comerciá.rios, 1936; Dele· clpllnam a compo.sição do Tribunal 
gado do Govêrno' Brasileiro à Con· Federal de Recursos e objetlva le
ferência Internacional do Trabalho var para essa Superior Inst'âncla 
em 1938 e em 1939, Genebra: Mem- quem tanto se credencia, quer pelo 
bro, Vice·Presidente e Presidente exercido de altas funções públicas, 
da respectiva Câmara de Justiça do quer.pelo multo que se tem dedica. 
Conselho Nacional do Trabalho, do ao estudo dos problemas juri· 
1939 a 1945; Delegado do Govêrno dlcos. 
Brasileiro à Conferência Interame· Rio de Janeiro, em 12 de feve
ricana de Seguridade Social, em reiro de 1960. - Juscelino Kubits-
1947, Rio; Delegado do Govêrno che1c. 
Brasileiro à Conferência Interame· 
rlcana de Trabalho em 1949, Mon· 
tevidéo; Consultor Juridlco do MI· 
nistério do Trabalho, Inddstria e 
Comércio (1940-1955); Consultor 
Juridlco da Coordenação da Mobl· 
.Ilzação Econômlca, 1942 a 1945 
(serviço de guerra): Presidente da 
Comlssllo Permanente de Legisla· 
ção do Trabalho, 1950, hoje Com1S· 
são Perrnamente de Direito Social: 
Procurador-Geral da Prefeitura do 
Distrito Federal, 1951·1952; e MI· 
nlstro do Tribunal Superior do Tra· 
balho, 1955. · 

A Oomisat!o de Constituição 
e Justiça. 

MII:NSAGIIlM 

N.o 48, de 1960 

(N.0 de Ordem na Presidência da 
República : 45) 

Excelentlsslmo Senhor Preslden· 
te do Senado Federal : 

Na conformidade dos artigos 63 
e 103 da Constltulçllo, tenho a hon
ra de submeter à aprovação do 
Senado Federal a escolha do nome 
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do Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, Ama· 
rílio Haroldo Benjamin da Silva, 
para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal Federal de Recursos 
na vaga decórrente do falecimento 
do Min'stro Arthur de Souza Mari· 
nho, reservada ao provimento por 
magistraaos. 

Rio de Janeiro, em 12 de feve· 
reiro de 1960. - Juscelino Kubits
chek. 

AMARtLIO HAROLDO BENJA
MIN DA SILVA 

Nascido a 8 de abril de 1910, na 
cidade de ·Castro Alves, Estado da 
Bahia. Fêz o curso secundário na 
Capital do Estado, freqUentando 
princ'palmente o Instituto Baiano 
de Ensino. Em 1928, na Faculdade 
de Direito da Bahia, inici{)U o cur
so de «Ciências Juridicas e Sociais», 
nas quais se diplomou em 1932. A 
partir de 1931 atê a conclusão do 
curso, foi solicitador acadêmico, 
atuando no fôr{) da Capital. Em ju· 
lho de 1932, assumiu o cargo de 
Juiz Preparador de Bom Jesus do 
Rio de Contas (atual Piatã), co· 
marca do Rio de Contas. Em 1934, 
foi transferido para o Têrmo de 
Saúde, comarca de Jacob;na. Inte· 
rlnamente, exerceu as funções de 
Juiz de Direito de Rio de Contas e 
de Jacob!na, em diversos períodos. 
Em setembro de 1936, pediu demis· 
são do cargo de Juiz Preparador 
<Pretor) e passou a advogar na c!· 
dade de Jacoblna, onde se dedicou 
também ao ens'no. havendo lecio
nado no Instituto Senhor do Bon· 
fim (escola normal), que ajudou a 
fundar, dirigiu o colégio durante 
mais de um exerciclo. Em 1945, 
com a reconstltucioÍlalização do 
Pais, elegeu-se Deputado Estadual, 
sucessivamente, para três legisla· 
turas, a partir de 1947. Figurou nos 
debates da Constituinte e da vo· 
tacão de importantes leis do Esta· 
do. Presidiu diversas Comissões da 
Assembléia Legislativa, inclusive a 
de Finanças. Na segunda legisla· 

tura !o i Lider da Maioria. Em 
1955, afastou-se da Câmara para 
exercer o cargo de Secretário do 
Interior e Justiça, no Govêrno do 
Sr. Antônio Albino. Em dezembro 
de 1955, foi nomeado para o Tribu· 
nal de Justiça, em virtude de indi· 
cação unânime do Tribunal de Jus· 
ti<:a e aprovação da As.sembléia J..e. 
gislativa, para preencher vaga re· 
servada ao Ministério Público e à 
advocacia. Advogou no fôro da Ca· 
pital c perante o Tribunal de Justi
ça. Como Secretário do Interlor c 
Justiça, coordenou a elaboração do 
Projeto de Reforma da Lei de Or· 
ganização Judiciária, que o Govêr· 
no enviou à Assembléia Legislati· 
va. Integra no Tribunal de Justiça 
a Primeira Câmara Civel, cuja pre· 
sidência exerceu em 1959, na con· 
formidade do rodísio previsto em 
lei. Ao lado das atividades judi
cante.s, ensina a cadeira de Teoria 
Geral do Estado, na Faculdade Ca· 
tólica de Direito, em Salvador, des
de 1956, quando ·o nôvo curso ju
rídico passou a funcionar. 

A Comissão de Oonstit1tição 
e Jl!stiça. 

Ofício 

Do Sr. Ministro das Relações Ex· 
terlores, n.0 2, nos seguintes têr
mos: 

Rio de Janeiro, D.F. 
Em 11 de fevereiro de 1960. 
Urgente. 
DC/2/430. (22) (42) 
Visita do Presidente dos . Estados 

Unidos da América ao Brasil. 
Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho a honra de levar ao co· 

nhectmento de Vossa Excelência 
que no dia 23 do corrente deverá 
chegar ao Brasil, em vi,sita oficial, 
Sua Excelência o Sr. Dwight D. 
Eisenhower, Presidente dos Esta· 
dos Unidos da América. 

2. Assim sendo, em nome do Se· 
nhor Presidente da República, te· 
nho a' honra de solicitar de Vossa 
Excelência o obséquio de con.sul· 
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tar os Presidentes das duas Casas 
do Legislativo sôbre se o Congres· 
so Nacional concordaria em rece· 
ber, em sessão conjunta, o Presi· 
dente dos Estados Unidos da Amé
rica no dia 24 de fevereiro, quarta· 
feira, às 16,30 horas. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os pro· 
testos da minha alta estima e mais 
distinta consideracão. - Horácio 
Lá ler. 

O SR. RRESIDENTE - Está 
finda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobre .Senador 
Gilberto Marinho, orador inscrito. 
~ 

·O Sr. Gilberto Marinho pro· 
nuneia discurso que será ']JIUbli· 
cado depois •. 

O SR. PRESIDENTE - Pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão única do Veto n.O 
1, de 1960, do Prefeito do Dis· 
trito Federal ao Projeto de 
Lei n.0 374, de 1959, da Célmara 
dos Vereadores, que dispõe s6· 
bre a desapropriaç& da cha
mada Fazenda do Piai e dá ,ou
tras providencias, tendo Pare· 
cer n.0 ... , de 1960, da Comis
são de OonstituiçOo e Justiça 
tavoráveZ ao veto. 

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a 
mesa o pareeer da Comissão de 
·constitulcão e Justlca, que vai ser 
lido. 

É lido ·O seguinte 

PARECIIlR 

N.o 12, de 1960 

Da Oomissáo de Oonstitui
ção e Justiça, s6bre o veto do 
Prefeito do Distrito FederaZ ao 
Projeto de Lei n.0 374-59, da 
Oamara dos Vereadores, que 

dispõe s6bre a desapropriru,;ão 
da chamada Fazenda do Piai. 

Relator: Sr .. Attílio Vivacqua. 
O Senhor Prefeito do Distrito 

Federal, usando de suas atribui· 
ções legais, vetou, de maneira to· 
tal, o Projeto de Lei da Câmara 
dos Vereadores n.o 374, de 1959, que 
dispõe sôbre a desapropriacão da 
chamada Fazenda do Piai e dá ou
tras providências. 

O projeto 

O projeto vetado está assim re
digido: 

«Art. 1.0 - O Prefeito do Dlstri· 
to Federal desapropriará os ter· 
renos da chamada Fazenda do Piai, 
ocupados por lavradores e onde 
atualmente existe atividade agro
pecuária devidamente reconhecida 
pela Secretaria Geral de Agricul
tura, Indústria e Comércio. 

Art. 2.o - Fica assegurado aos 
atuais lavradores das terras desa· 
propriadas na forma do artigo an· 
terior o direito de arrendamento 
previsto no parágrafo 5.0 do artigo 
45, da Lei n.o 217, de 15 de janei· 
ro de 1948. 

Art. 3.o - O Prefeito enviará 
Mensagem a esta 'Câmara, dentro 
de cento e oitenta dias, indicando 
os verdadeiros proprietários e os 
beneficiários do arrendamento, e 
solicitando o crédito necessário ao 
custeio da respectiva despesa. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicacão, 
revogadas as disposicões em con· 
trário, 

Distrito Federal, em 19 de de
zembro de 1959, . 

Razões do Veto 

O Senhor !."refeito fundamentou '.,, 
seu veto nas seguintes principais 
razões : 

a) o legislador carioca foi bem 
intencionado quandQ aprovou o pro· 
jeto n.0 374, de 1959, pois é preo· 
cupacão de tôdas as administra· 
cões fornecer aos lavradores me-
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lhores condições para o · desenvol· 
vimento de suas lavouras e correla
ta fixação às lides a.gricolas; 

b) o projeto, entretanto, não al· 
cançará tal objetivo, pois, segundo 
informações prestadas pela Secre· 
taria da Agricultura, Indústria e 
Comércio, as atividades agrícol~s, 
praticadas naquela Fazenda, nao 
tinham expressão económica, bas· 
tando acentuar que dos noventa e 
quatro lavradores registrados resul. 
tava, apenas, uma produção de 147 
mil laranjeiras, de escasso rendi· 
mento, e 255 mil pés de aiplm, que 
são as culturas dominantes na.s re
feridas terras; 

c) além disso, sem falar na in· 
vasão das atribuições do Executi· 
vo, que poderia desapropriar a Fa
zenda do Piai se julgasse essa me
dida de utilidade pública, cumpre 
notar que o interBsse social, que 
justificaria a aceitação do projeto, 
aparece bem diminuído em face da 
pequena atividade económica que 
se estaria protegendo de maneira 
tão arbitrárJa e com tão pouco exa· 
me; 

dl prevaleceria, antes, na espé. 
c!e, a violência tantas vêzes já 
condenada pelos Tribunais, que é a 
desapropriação para uso de tercei
ros; 

e) ainda que fôsse exeqüível o 
Projeto e a Prefeitura pudesse, co· 
mo determina o art. 3.0 , indicar, no 
curto prazo de ·1s0 dias, os verda· 
deiros proprietários de terras dispu. 
tadas, cujos títulos, em grande 
parte, estão dependendo de decisão 
judicial, como entregar as áreas 
aos atuais posseiros ? 

fl fala o projeto que as terras 
seriam arrendadas aos verdadeiros 
proprietários, conforme prevê o pa
rágrafo 5.0 , do artigo 45 da Lei n.0 

217, de 15 de janeiro de 1948. Ora, 
o mencionado art. 45 não possui 
parágrafo 5.0 c o que o dispositi
vo prescreve, em seu corpo, choca
se frontalmente com as intenções 

·do autor do projeto; 
g) o projeto nada assegura. por· 

tanto. ao.s atuais lavradores, que, 

para receberem o arrendamento 
das terra·s que já ocupam e que se
riam desapropriadas, deveriam 
comparecer a hasta pública, piei· 
teando.o como qualquer outro in
teressado. 

h) não se pode escapar à alter· 
nativa : se a administração - fei· 
ta a expropriação - arrendasse as 
terras aos atuais ocupantes sem 
obedecer às formalidades da has· 
ta pública, estaria descumprindo a 
Lei Orgânica e seria passivei de 
acusações por crime de responsabi
lidade; se a administração reali
zasse a hasta pública - como se 
importaria no caso de sancionar-se 
o projeto - seria obtido, provàvel· 
mente, o efeito justamente centrá· 
rio àquele que tinha em vista . a 
Câmara dos Vereadores; 

il ademais não se conhece qual· 
quer ameaça iminente de despêjo 
contra os lavradores que o projeto 
visa a beneficiar, inexistindo, tam· 
bém, no local, qualquer situação de 
calamidade pública que justificasse 
a intervenção violenta do Poder Pú· 
blico; e 

j) o projeto, que se choca com 
a Lei Orgânica. é inconveniente aos 
interêsses do Distrito Federal, que 
se veria obrigado a vultoso dis
pêndio, sem qualquer beneficio ime· 
diato ou previsível. 

Conclusão 

Não se pode deixar de reconhe· 
cer o elevado propósito que inspi· 
rou o digno autor. do projeto veta· 
do. Não é de aceitar-se integral· 
mente a fundamentação da recusa 
da sanção. Não procede ela, quan· 
do declara o artigo 45 da Lei Or· 
gânica do Distrito f-ederal não 
possui· o parágrafo 5.o invocado pe
lo legislador. 
~sse dispositivo existe e trata de 

arrendamento de âreas da Zona 
Rural, de propriedade · da Prefei· 
tura. 

A proposição vetada regula ma
téria de desapropriação por inte
rêsse soçial (art, 141, parágrafo 16 
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da Constituição Federal) matéria 
que é objeto de iniciativas em tra
mitação no Congresso Nacional. 

«Sob a Constituição de 1891 -
diz Pontes de Miranda - só a 
União poderia legislar ,sôbre desa· 
propriaç.ão <Rui Barbosa, R.S.T.F., 
24, 199; Clóvis Bevllacqua, R.J. 26, 
419; R.S.T.F., 43,321). A Constitui· 
ção de 1934 permitia a legislação 
estadual, supletiva ou complemen· 
tar, sôbre desapropriações. Não 
cabia qualquer dispensa de pressu
postos; tão sõmente lhe era dado 
suprir lacunas ou deficiências. Na 
Constituição de 1937, era assaz com· 
plexa a competência legislativa 
<Comentários, III, 493). Na Consti
tuição de 1946, o art. 6.0 proposi
tadamente excluiu da legislação su
pletiva ou ~omplementar a matéria 
das desapropriações : volveu pois, 
a 1891». 

Sob êsse aspecto, o projeto veta· 
do é passível da censura de invadir 
a· esfera federal com a ~onse
qüência de importarem providên· 
cias dessa natureza numa legisla· 
ção local fragmentária, desigual e 
casuística, que proliferará na,s uni
dades federativas, disciplinando um 
·dos assuntos mais relevantes da or
dem económica e social. 

São, sobretudo, essas razões que 
conduzem a Comissão a opinar pela 
manutenção do veto. 

Sala das Comissões, em 10 de 
fevereiro de 1960. - Lourival Fon· 
te11,. Presidente.- Attílio Vivacqua, 
Relator. - Lima Guinnarães. -
João Vil!asMas. - Milton Campos. 
- Menezes PimenteZ. - Benedicto 
Val'OOcla.1'es. - Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão o veto. Não havendo quem 
peça a palavra encerrarei a dis
cussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
A votação será feita em escru

tínio secreto. Os Senhores Senado
res que aprovam o veto, votarão 
com as esferas brancas e os que o 
rejeitam, com as pretas. 
· V.al·se proceder à chamada. 

Respondem à chamada e votam 
os Senhores Senadores : 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharia.s de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Eugênio de Barros. 
Mathias Olympio. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérg.io Marinho. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Freitas Ca valcanti. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Attilio Vivacqua. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afunso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Milton Campos. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso . 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - q2). 

O SR. PRESIDENTE - Respon
deram à chamada e votaram 32 
Senhores Senadores, número que 
coincide com a de esferas encon
tradas na urna. 

Vai-se proceder à apuração. 

(Procede-se à apuração). 

O SR. PRESIDENTE - Vota· 
ram a favor do veto 30 Senhores 
Senadores e contra 2. O veto .fica 
mantido. Sel'á feita a devida co· 
municação ao Senhor Prefeito e à 
Cãmar.a dos Senhoi·cs Vereadore,s. 

'• 

Distntssão única do parecer 
da Comissão de Relações Ex· 
teriores s6bre a Mensagem n.0 

43, de 1960, p.e7à qua.z o Sr. Pre-
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aidente àa República submete 
ao Senado a escoZha ào Senhor 
Hugo Gouthier àe Oliveira Gon· 
àim para exercer a tunçllo àe 
.Embai3laàor Eztraoràinárw e 
Plenipotenciário ào BrasiZ jun· 
to ao Governo àa Itália. 

O SR. PRESIDENTE - Tratan- . 
do-se de matéria que o Senado de
verá deliberar em sessão secreta, 
solicito aos Senhores Funcionários 
tomarem ·as proVIdências necessá
rias. 

A sessão passa a ser secre
ta às 21 horas e 30 minutos, 
sendo reaberta às 21 horas e 
45 minutos. 

O SR. PRESIDENI'E - Está 
reaberta a sesslio. Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar 
os trabalhos. Designo para a pró
xima sessão a seguinte 

·,. ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em primeira di& 
cussão, do Projeto de Emenda à 
Constituição n.0 2, de 1959, que al· 
tera dispositivos constitucionais ,·e· 
ferentes à organização do Estado 
da Guanabara, tendo Pareceres da 
Comissão Especial : I - S6bre o 
Projeto inicial : n.o 233, de 1959, 

contrário (com votos em separado 
dos Senhores Senadores Jefferson 
de Aguiar e Afonso Arinos); 

II - SObre o substitutivo apre· 
sentado em Plenário em primeira 
discussão: n.0 925, sugerindo mo. 
diflcaç!les. 

2 - Discusslio única do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 374, de 1952 
<número 1.804, de 1952, na Câma· 
ra) que regula os direitos civis da 
mulher casada, e dá outras provi· 
dências, tendo Parecer, sob n.0 923, 
de 1959, da Comissão de Constitui
ção e Justiça, oferecendo sub,stitu· 
tivo (com voto em separado do Sr. 
Senador João Villasb6as). 

3 - Primeira discussão do Pro· 
jeto de Lei do Senado de 1952 (de 
autoria do Sr. Senador Mozart La· 
go) que assegura ampla capaci
dade civil à mulher casada, revo
gando quaisquer restrlç!les legais 
em razlio do sexo ou matrimOnio, 
tendo Parecer, sob número 924, de 
1959, da Comisssão de Constituição 
e Justiça, pela prejudiclalldade em 
Vista do pronunciamento favorável 
dado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.o 374, de 1952. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sesslio às 21 ho· 
ras e 45 minutos. 



23. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
em 15 de fevereiro de 1960 

PRESID:I!:NCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 

EXTRAORDINARIA 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Senhores Senado
res : 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharias de Assurnpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leõnidas Mello. 
Mathias .Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira . 
Attillo Vivacqua . 
Acy Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes . 

Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Pedro Ludovico. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrê a. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti . 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mern de Sá. 
Guida Mondin. - (53) . 

O SR. PRESIDENTE - A lis· 
ta de presença acusa o compareci
mento de 53 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber
ta a sessão. 

Vai ser Ilda a Ata. 

O sr. Jorge Maynard, servin· 
do de s,eg!tndo Secretário, pro
cede à leitura ':aa Ata da sessão 
antlerior,. que, posta ~m dis
cussão, é sem dlebate aprovada. 
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O Senhor Tacicmo de Mel
lo, se!'Vindo de Primeiro Se
cretário, .dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício 

Da Câmara dos Deputados, nú
mero 242, encaminhando autógra
fos do seguinte : 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N.o 7, de 1960 

m.o 533-B, de 1959, na Câmara 
dos Deputados) 

Reorganiza a Procuradoria 
junto ao Trib1maz Marítimo. 

O Congresso Nac'onal decreta : 
Art. 1.o - São modificados os 

artigos 4.o, s.o e 7.o da Lei núme
ro 2 .180, de 5 de fevereiro de 
1954, que dispõe sôbre o Tribunal 
Marítimo, os quais passarão a ter 
a seguinte redação : 

«Art. 4,0 - Haverá uma pro
curadoria junto ao Tribunal .Ma
rítimo, composta dos segumtes 
membros, que constituirão a res
pectiva carreira : 

I-2 (dois) procuradores; 
II-2 (dois) adjuntos de pro

curador. 
III - 2 (dois) advogados de ofí

cio. 
Art. 5.o - Além de outras fixa

das em lei, será atribuição dos ad
vogados de oficio, que para tanto 
serão designados pelo 1.0 Procur~
dor, a defesa dos acusados que nao 
disponham de recursos. 

Art. 7.o - Os Procuradores se· 
rão nomeados dentre os adjuntos 
de Procurador, por promoção, obe
decido o critério da antiguidade, 
c êstes, também por promoção, 
d~ntre os advogados de oficio, na 
forma designada para os procura
dores, cabendo a primeira nomea
ção ao mais antigo, num e noutro 
caso. 

§ 1.o -Terão cargos iniciais da 
carreira os de Advogado de Ofício. 

§ 2.o - Os procuradores são de· 
signados 1.0 e 2.0 , obedecida a an
tiguidade, bem assim os adjuntos 
de procurador. 

§ 3.o - Os procuradores serão 
substituídos em seus impedimentos 
ou afastamento temporário do car
go pelo adjunto de desl.gnação 
equivalente. 

§ 4.o - A Procuradoria junto ao 
Tribunal Marítimo elaborará, den
tro de 60 (sessenta) dias, o seu 
regimento interno, que discrimina
rá as funções e atribuições de seus 
funcionários e vi gorará 30 (trinta) 
dias após a sua publicação, em to
do território nacionab. 

Art. 2.0 - São mantidos os dis
positivos dos artigos 28, 29, 30 e 
150 da Lei n.0 2.180, de 5 de fe
vereiro de 1954, e o art. 6.0 da 
Lei n.o 3.543, de 11 de fevereiro 
de 1959, relativos à competência, 
direitos e garantias dos Procura
dores, Adjunto de Procurador e 
Advogados de Ofício do Tribunal 
Marítimo, e ao processo das pri
meiras nomeações dêstes últimos. 

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

Ãs Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Finanças. 

PARECERES 

Ns. 13, 14 e 15, de 1960 

N.o 13, de 1960 

Da Comissão de COMtitui
ção e Justiça, s6bre o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 271, de 
1956 (na Crimara ii.0 3.028-B, 
de 1953), que autoriza o Po
der E:xecutwo a doar à Pre
feitura MunicipaZ de Corumbá, 
no Estado de Ma.to G>ross,o, o 
imóvez onde se encontra insta
lada a Agéncia Telegráfica do 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos. 

Relator: Sr, Menezes Pimentel. 
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O Projeto de Lei da Câmara de 
número 3.028, de 1953, e no Sena
do número 271, de 1956, autoriza 
o Poder Executivo a doar à Pre
feitura Munic.õpal de Corumbá, no 
Estado de Mato Gros·so, o imóvel 
onde se encontra instalada a 
Agência Telegráfica ·do Departa
mento dos Correios e Telégrafos. 
Teve início, naquela Casa do Con
gresso, em 1953 e foi· encaminhado 

· ao Senado em 1956. 
Porque não figurava em Ordem 

do Dia, nesse espaço de tempo, 
foi arquivado na forma do que 
preceitua o Regimento Interno. 

Entretanto, de acôrdo com o dis
posto no art. 323, parágrafo 1.0 

do mesmo" Regimento, em 17 de 
agôsto do corrente ano, foi subme
tido à apreciação do Plenário e és
te deliberou que deveria ter pros· 
seguimento, vez que não perde
ra sua oportunidade. 

Em virtude dessa decisão, veio 
a esta 'Comissão a fim de que emi
ta parecer sôbre a jurisd!cidade e 
constitucionalidade da propos'ção. 

Sob êsses .aspectos, entendemos 
que nenhum vicio o torna inacei
tável. 

Opinamos, assim, pela sua apro-
vação. 

Sala das Comissões, em 2 de se
tembro de 1959. - Uma Guima
rães, Presidente «ad hoc~. - Me
ne:~~Bs Pimentel, Relator. - Jef. 
!erson àe Aguiar. - Atti!io Vivac
qua - Argemiro àe ll'igueireào. -
Beneàicto Vallaàares. 

N.o 14, de 1960 

Da Comissão àe Transpor. 
tes, Comunicações e Obras Pú
blicas, s6bre o Projeto àe Lei 
da Otimara n.0 271, de 1956 
(na. C amara número 3. 028-B, 
de 1953). 

Relator : Sr. Taciano de MeZZo. 
Pelo presente projeto, é o Po

der Executivo autorizado a doar à 

Prefeitura Municipal de Cuiabá. 
Estado de Mato Grosso, o imóvel 
sito na Rua 13 de junho, naquela 
cidade, pertencente à União, e on
de está instalada a agência tele
gráfica do Departamento dos Cor-· 
rei os e Telégrafos. 

Dar-se-á a posse do referido 
imóvel após a conclusão do pré
dio do' Departamento dos Correios 
e Telégrafos, que se encontra em 
final de construção, e com a sua 
desocupação (art. 7.0 ), obrigando
se a entidade donatária a instalar 
no imóvel doado, dentro em 60 
(sessenta) dias, a Câmara Munici
pal e a Biblioteca Pública bem co
mo a fazer a necessária adapta
ção. 

A proposição foi devidamente 
examinada pelas Comissões técni
cas da Câmara dos Deputados, 
tendo sido solicitada, ainda, a au
diência do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, que se não opôs 
à aprovação da medida, lembran-. 
do, apenas, só poder a mesma 
efetivar-se após a constru ç ã o 
da nova agência postal-telegráfi
ca de Corumbá, advertência talvez 
já superada, passados que são cin
co anos, desde a informação mi· 
nisterial. 

Do exame do projeto, verifica
se que nada obsta à sua aprova
ção, sobretudo à vista do fato de, 
anteriormente, haver a União t·e· 
cebido, mediante doação da Pre· 
feitura de Corumbá, terrenos si· 
tuados na melhor praça da cidade, 
onde construir a Capitania dos 
Portos e o nôvo edifício dos Cor. 
rei os e Telégrafos. 

Diante do exposto, somos pela ,,, ,-, 
aprovação do projeto. 

É o parecer. 

Sala das 'Comissões, em 3 de de· 
zembro de 1959. - Souza, Naves, 
Presidente (eventual) . -- Taciano 

.·de Mello, Relator. ·- Coimbm 
Bweno. -- E11gl!nio de Barros. 
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N.o 15, de 1960 

Da Comissão de Finanças, 
sóbre o Projeto de Lei da Ca
mara n.O 271, de 1956 (na ca
mara número 3.028-B, de 
1953). 

Relator : Sr. Fernando Corréa. 
O presente projeto autoriza o 

Poder Executivo a doar à Prefei
tura Municipal de Corumbá, Es
tado de Mato Grosso, o imóvel on
de se acha · instalada, na mesma 
cidade, a Agência Postal-Telegrá
fica dos .Correios e Telégrafos. 

O projeto já merece'tl estudos e 
Pareceres Favoráveis dos órgãos 
técnicos da Câmara dos Depu
tados, assim como das doutas Co
missões de Constituição e Justiça 
e de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas desta Casa. 

A proposição merece nosso 
apoio, por se tratar de doação que, 
afinal, é contrapartida às doações 
anteriormente feitas pela Prefei
tura de Corumbá de duas grandes 
áreas na parte central da cidade 
para construção da Capitania dos 
Portos ou da Agência Postal Te
legráfica. 

Somos, assim, pela aprovação do 
projeto. 

Sala das .Comissões, em 12 de 
fevereiro de 1960. - Gaspar Vel
loso, Presidente. - Fernando Cor
rêa Relator. - Caiado de Cas
tro: - Paulo Fernandes. - Lima 
Guimarães. - Fausto Cabral. 
Taciano de Mello. - EUgénio de 
Barnos. - Saulo Ramos. 

PARECERES 

Ns. 16 e 17, de 1960 

N.o 16, de 1960 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, sôbre o Projeto de 
Lei da camara n.0 58, de 1959, 
que assegura pensão especial 
à viúva de militar ou funcio
nário civi.Z atacada de tuber
culose a.ti1~a, a.licnação men-

tal, neaplasia maligna, ceguei
ra, lepra, paralisia ou cardio
patia grave. 

Relator : Sr. Milton Campos. 
Foi aprovado na Câmara - e 

vem agora ao Senado - o Projeto 
n.0 2.650-D-57, que assegura pen
são especial, na base do vencimen
to mensal do marido, à viúva de 
militar ou funcionário civil. ataca
da de tuberculose ativa, alienação. 
mental, neoplasia maligna, ceguei
ra, lepra, paralisia ou cardiopatia 
grave, e que não tenha economia 
própria. 

Do próprio enunciado da propo
sição vê~se que não incide em fa
lhas de constitucionalidade ou de 
técn1ca legislativa, que desaconse
lhem sua tramitação. 

Daí o Parecer Favorável da Co
missã:o de Constituição e Justiça, 
a fim de que o mérito seja apre
ciado pelas demais Comissões do 
Senado. 

Sala das Comissões, em 14 de 
outubro de 1959. - Louriva~ Fon
tes, Presidente. - Milton Cam
pos, Relator. - Jeffierson de 
Aguiar. - Menezes Pimente~. -
Attilio Vivacqua. - Rui Palmeira. 
-· João Villasb6as. - Ruy Car
neiro. - Argemiro de Figueiredo. 

N.o 17, de 1960 

Da Comissão àe Finanças, só· 
bre o Projeto de Lei da Clbmá
ra n.o 58, àe 1959, (n. 0 650-D-
57, oo Cdmara) . 

Relator : Sr. Fausto Cabra~. 
Pelo presente projeto, é assegu

rada pensão especial, na base do 
vencimento mensal do marldo, à 
viúva de militar ou funcionário ci· 
vil atacada de tuberculose ativa, 
alienação mental, neoplas'a malig
na, cegueira, lepra, parallsla ou 
cardiopatia grave e que não tenha 
economia própria (art. 1.0 ). 

D.lspõe o projeto, ainda, que a 
pensão será deferida em qualquer 
época, uma vez verificada a molés· 
tia, · .. não sendo acumulável com 
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quaisquer outros proventos recebi· 
dos dos cofres públicos. 

A inval'dez da beneficiária será 
verificada mediante exame médico 
c as petições, certidões e demais 
documentos necessãr'os à habilita
cão das beneficiárias são isentos 
do pagamento do impôsto do sêlo, 
na forma da lei (arts. 3.0 e 4~). 

O processo referente à pensão 
especial de que trata o projeto obe
decerá. ritmo igual ao da aposen
tadoria, inclusive o abono. provisó
rio, a fim de não haver interrup. 
ção na percepção do beneficio. 

A proposição encerra medida 
justa, pois, como bem afirma a 
ilustre Comissão de Finanças da 
Câmara dos Deputados, pretende 
ela «estabelecer, para os beneficiá
rios de pensões, um critério que 
>enha dar atendimento à circuns
tância excepcional em matéria de 
vitimas de moléstias graves,. 

Ass'm, tendo em vista a excep
cionalidade da medida, marcada de 
alto sentido humano, e a pequena 
repercus·são financeira, opinamos 
pela aprovação do projeto. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 12 de fe

vereiro de 1960. - Gaapar venoso, 
Presidente. - Fausto Cabral, Re
lator. - Caiado de Castro. - Pau· 
lo Fernandes. - Lima Guimarãe~· 
- Taciano de Mello. - EugéniO 
de Barros.- Saulo Ramos e Mem 
ae Sá. 

PARECERES 

Ns. 18 e 19, de 1960 

N.o 18, de 1960. 

Da Oomi8são de Constituição 
e Justiça, s6bre o Projeto de 
Decreto Legislativo n. 0 29, eLe 
1959, (na C(}Jm.ara n.0 14-A, de 
1959). 

Relator : Sr. Menezes Pimentel. 
Em Oficio n. 0 1.816, de 14-10-

1959, o Senhor Primeiro Secre
tário da Ci\mara dos Deputados 

encaminhou à consideração do Se· 
nado Federal o Projeto de Decreto 
Legislativo número 14-A, de 1959, 
que aprova a dec:são do Tribunal 
de Contas que negou registro ao 
convênio celebrado entre o Minis· 
tério da Saúde e a Associação dos 
Servidores Públ'cos do Estado do 
Rio de Janeiro para aplicação de 
auxílio orçamentário. 

Submetido pela Mesa Diretora 
ao pronunc' amento desta Comissão, 
nos :foi distribuido para parecer. 

Examinadas as razões que leva
ram a Câmara a aceitar a decisão 
denegatória do reg1stro, chegamos 
à C'Onclusão, de que o seu ato em 
nada fere o preceito con·stitucional. 

Somos, destarte, pela sua apro· 
.vação. 

Sala das Comissões, em 18 de 
novembro de 1959. - Lourival 
lí'ontes, Presidente. - Menezes Pi
rnentel Relator. - Jefferson de 
Aguiar'. - Ruy Carneiro. - Mil
ton Campos. - Attilio Vivacqua. 

N.o 19, de 1960 

Da Comissão àe Finanças 
s6bre o P1·o.ieto de Decreto Le
g·iBlatioo n.o 20, de 1959 (na 
camara, número 14-A-59). 

Relator : Sr. Ferna-ndes Távora. 

O Projeto de Decreto Legislati
vo n.o 14-A, de 1959, aprova a de
cisão do Tribunal de Contas, que 
negou registro ao convênio cele
brado entre o Ministério da Saú
de e a Associação dos Servidores 
Públicos do Estado do Rio de Ja
neiro, . para aplicação de auxilio 
orçamentãrio. Em um primeiro 
julgamento, o Tribunal ordenou que 
lhe fôssem apresentados : 

a) os estatutos sociais da Asso
ciação acordante, em seu inteire, 
teor; 

b) prova de ter o signatário de 
têrmo votado nas eleições de 3 de 
outubro de 1958; 
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c) prova de que Henrique Cir
ne, signatário do têrmo, era o 
mesmo Henrique Augusto de Lima 
Cirne. 

II - Fôssem autenticadas as fo· 
tostâticas da carteira de quitação 
com o serviço militar e do titulo 
eleitoral do signatário do têrmo. 

l!:sses documentos foram entre
gues· ao Tribunal; mas êste man
teve a sua anterior decisão, pelos 
seguintes fundamentos : 

a) A despesa oriunda do acôr
do, corria por conta do orçamento 
referente ao exet·cício de 1958, já 
encerrado; 

b) a sua vigência exauriu em 
31 de dezembro de 1958 (cláusula 
s.a). 

A nosso ver, a primeira alegação 
não bastaria para justificar a re
cusa do Tribunal, uma vez que 
a despesa do contrato, devidamen
te empenhada, se acha inscrita em 
«Restos a Pagar~. podendo, portan
to, ser utilizada dentro do prazo de 
cinco anos; nada obstando que o 
Ministro da Saúde entre em novo 
acôrdo, para utilização do mencio
nado crédito. 

A segunda alegação, porêm, é 
decisiva; e não vemos como pos
sa o Congresso invalidar a deci
são do Tribunal, em face ao esta
tuído na cláusula s.a. 

Julgamos, portanto, que esta 
Comissão deve apoiar a decisão do 
Tribunal de Contas. 

Sala das Comissões, em 12 de 
janeiro de 1960. - Gaspar V'eUo
so, Presidente. - Fernandes Tá
vora, Relator - Li.ma Guimarães. 
- Paulo Fernandes. - Caiado de 
Castro. - Eug~io de Barros. -
Saulo Ramos. - Taciano de Mel
lo. - Fausto Cabral.·- Mem de 
Sá. 

PARECIIlRES 

Ns. 20 e 21, de 1960 

N.o 20, de 1960 

Da Comissão de Constitui
ção n Justiça, st'lbre ·o Proje
to de Decreto Legislativo t~~. 0 

23, de 1959 (na Câmam n.o 
3-A, de 1959), que aprova o 
ato do Tribu1zal de Contas de
negatório do registro ao têr-· 
'mo aditivo do contrato firma.. 
do entre o Ministério da Via
ção e Obras Públicas e o Se
nhor José Franciscano do 
Amaral. 

Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Em sessão de 30 de dezembro dE: 

1955, o Egrégio Tribunal de Con
tas da União denegou registro ao 
têrmo aditivo do contrato celebra
do entre o :Ministério da Viação e 
Obras Públicas e José Francisca
no do Amaral, a fim de desempe
nhar êste, no Departamento Na
c.:onal de Portos Rios e Canais, 
a função de Engenheiro especial!
zado em serviços topo-hidrográfi
cos. A decisão denegatória teve 
por base o não cumprimento da 
dl!igêncía ordenada pelo Tribunal, 
no sentido ele que fôssem apresen
tados titulo de eleitor, comprovan
do haver o contratado exercido o 
voto no pleito de 3 de outubro de 
1955, e certidão de quitação com o 
Impôsto de Renda. 

Trata-se, pelo exposto, de não 
atendimento de exigência reputada 
fundamental pela Côrte de Contas, 
e com a qual ~e manifestou de 
acôrdo a outra Casa do Congresso 
Nacional. 

Com tais motivos manifestamo
nos de acôra.o op;nando, do ponto 
de vista constituc'onal e jurídico. 
pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 18 de 
novembro de 1959. - Lourival 
Fontes, Presidente. - Ruy Car
neiro, Relator. - Menezes PVm.en
tel. - Lwaa. G-uimarães. - João 
ViZlasb6a.9, - Jef/erson de Aguiar. 

"· 
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N.o 21, de 1960 

Da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Decreto Le
gislativo n.o 23, 4e 1959 (n.0 

3-A, de 1959, na Gamara) . 

Relator : Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto de Decreto Legislati

vo n.o 3-A, de 1959, aprova o ato 
do Tribunal de Contas denegató
rio do registro ao têrmo aditivo do 
contrato celebrado entr:e João 
Franciscano do Amaral e o Mi
nistério da Viação e Obras Pú
blicas, para o desempenho da fun
ção de engenheiro especializado 
em serviços topo-hidrográficos no 
Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais. 

Em sessão de 30 de dezembro 
de 1955 o Tribunal dene.gou regis· 
tro ao têrmo aditivo por não haver 
sido cumprida a diPgência. orde
nada em 23 do mesmo mes, por 
Aviso n.o 3.203, de 27 do aludido 
mês, de outubro, no sent~do de se
rem apresentados ao Tribunal de 
Contas os seguintes documentos : 

al Certidão de quitação com 
o Impõsto de Renda; 

b) Titulo de eleitor, compro
vando haver votado na eleição de 
3 de outubro de 1953. 

Atendendo a um pedido de re
consideração, por parte do Depar
tamento de Administração. do Mi
nistério da Viação e Obras Públi
cas, foi o processo a nosso julga· 
mento, resolvendo aquela calenda 
Côrte, em sessão de 10 de feverei
ro seguinte, manter a decisão re
corr'da, pelo seu fundamento. 

Não havendo aquêle Departa
mento do Ministério da Viação 
atendido à exigência, dentro do 
prazo estabelecido no art. 57, da 
Lei n.0 830 de 1949, para interpo
sição do segWldo pedido de recon
sideração. o «Tribunal determinou 
o encaminhamento do processo ao 
Congresso Nacional, para seu pro
nunciamento. 

Diante do exoosto, em que pese 
ao prejuízo que possa h a ver no 

serviço público, somos levados a 
apoiar o ato do Tribunal, e a opi
nar que esta Comissão aprove o 
ato do Tribunal negando registro 
a·o contrato em aprêço. 

Sala das Comissões, em 12 de 
janeiro de 1960. - Gaspar VelZo
so, Presidente. - Fernandes Távo
ra, Relator. - Caiado de Castro. 
- Mem de Sá. -Fausto Cabral. 
-- Taciano de Mel!o. - Eug&io 
de Barros. - Pa·nlo Fernandes. -
Saztlo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE - Está 
finda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Mourão Vieira, · primeiro orador 
inscrito. 

O SR. MOURÃO VIEIRA 
(Lê o seguinte discurso) - Senhor 
Presidente e Senhores Senadores : 
assumi o compromisso íntimo de, 
enquanto durar o mandato que o 
bravo e ·altivo eleitorado amazo
nense me confiou. percorrer as di
versas regiões do Estado, tirando 
dessas viagens os ensinamentos 
que as mesmas proporcionam e, 
simultâneamente, levar uma pala
vra de estimulo e de encorajamen
to às populações abandonadas do 
«hinterland». 

Com a alma e o coração revigo
rados pelo contato do povo de 
minha terra, volto a debater desta 
tribuna problemas regionais, desta 
vez abrangendo.uma grande par
cela de homenS:do interior, daque· 
les verdadeiros ·heróis dos barran
cos d-o Solimões, o rio da deses
perança, o 'rio ·do abandono, o rio 
que o Brasil tei:rna em esquecer, 
enquanto seus habitantes conser
vam as mais legitimas expressões 
de patriotismo, · aquêle amor· 
próprio de homens que sofrem, 
que são espoliados, que são vili
pendiados mas, se guardam res
sentimentos daqueles que os atrai
çoam em nenhum momento se 
lastimam de ter nascido no Brasll, 
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apesar do descaso em que vivem 
por parte dos podêres oficiais, quer 
seja o estadual quer seja o fede
ral. 

Ambos parece que se conjugam, 
unidos, para esquecer o interlora
no amazonense. 

Citarei um exemplo, entre mui
tos. Nas fronteiras desertas do 
extremo norte, onde um punhado 
de soldados se encarrega de maf!· 
ter a soberania nacional. em mi
lhares e milhares de quilómetros 
de fronteiras. enquanto do lado de 
cá o abandono só não é maior 
pela fibra e orgulho daqueles anô
nimos glebários, do outro lado: es
tão as nações vizinhas e am1gas, 
mas que nem por isso deixam de 
manter seus postos de atalaia, em 
condições de não de1xar dúvidas de 
que ali existem povos vigilantes. 

Pois bem, enquanto na outra 
margem do rio duas modernas ca
nhoneiras, de fogos sempre ace
sos, anunciam a presença da Co
lômbia; do lado de cá, o caboclo 
Cirilo último eleitor brasileiro, 
tem um barraco, uma canoa, sua 
vida e uma bandeira, a bandeira 
brasileira, que todos os dias o 
humilde, o anõnimo, o patriota co
mo mais ninguém, finca na beira 
do seu põrto, como que a afirmar 
aos allenígenas que ali está al
guém que representa uma indo
mável fôrça e que para ultrapas
sar aquêles limites, sem a devida 
permissão, terão que arrancar da
li aquêle lábaro, que foi plantado 
há centenas de anos, na formação 
desta Pátria. 

Trago para esta .Casa êste sim
ples mas encorajante exemplo pa
ra mostrar ao Senado como o ho
mem amazónico se tornou um 
símbolo, Indiferente à desídia dos 
administradores . 

O Solimões, hoje um rio mar
ginal e faminto, apresenta-se co
mo uma das mais .Impressionantes 
contradições económicas da região. 
No baixo, serpenteia em Jeito qua
se confundível ao nível do mar; 

do médio para cima vai desUsando 
entre margens altas até atingir a 
máxima altura nas ribanceiras de 
São Paulo de Oliveira, para tor
nar a perder altura até as pla
nuras do Javari. 

Na Amazônia êsse conjunto de 
várzeas e terras altas, represen~ 
taria o complexo Ideal para o 
aproveitame11to de condições espe
ciais ao desenvolvimento ae-rícola. 

Tefé e Fonte-Boa por exemplo, 
selecionadas pela técnica para ful
cro de apreciável realização no do
mínio da heveacultura não passa 
de uma tentativa quase frustrada 
na Estação Exper'mental do Alto 
Solimões. Assim deixaram de ser 
atendidas as advertência·s de J. 
Huber quando em 1912 apresentou 
ao então Governador do Pará su
bstanc:oso Relatório sôbre o es• 
tado da cUltura da «hévea brasi
liensis~ nos principais países de 
produção no Oriente, depo's de vi
sitar as plantações das ilhas de 
Ceilão, Sumatra e Java. e, tam
bém as da Península Malaia. 

Jâ. àquele tempo o renomado ci. 
entlsta advertia : Os ensinamentos 
(positivos e negativos) que pode
mos tirar das plantações do Orien
te, são múJtõplos, e do aproveita
mento dêles depende em grande 
parte o futuro da nossa indústria 
extrativa. Se neste Relatório ainda 
não tratei muito dêste problema, 
fazendo apenas algumas sugestões 
referentes ao plantio entre nós, é 
porque sou de op'nião que tôda .pre
cipitação nesses assuntos pode ter 
as mais funestas censeqüências~. 

Pecou-se, exatamente, pelo outro 
extremo : a precipitação adotou o 
pse·udõnimo de Inércia e a si.tua
ção, salvo pequenas iniciativas, 
continua na mesma. 

Em Tefé, onde se instalou uma 
Estação Experimental subordina
da ao Instituto Agronómico do 
Norte, o problema da reprodução 
de elementos para plantio lnten,. 
sificado estagnou e - o que é mais · 
espanto'so· - na área da Estação 
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não existe água, aliás, condição 
essencial à cultura da «hévea». 

Tem um sabor delicioso entre 
sentimental e cõmipo, o propalado 
motivo que levou o então Diretor 
do I.A.N. -Sr. Felisberto de Ca
margo - a se fixar na gleba, a 
montante da cidade, para insta
lação do camP'o experimental. 

Camargo é o mais ~redenciado 
colecionador de «joanmhas» do 
Brasil; é o seu «hobby», é sua 
preocupação de todos os dias e de 
tõdas as horas; uma «joaninha» de 
~specimem> clesco~hecido repre
senta para o ex-D1retor do IAN, 
o que um sêlo antigo representa
ria para um filatelista ou uma 
moeda rara para um numismata. 

E, assim, porque naquele local 
pousou um dia, sõbre as fõlhas de 
um bambu a «psllabarum ega», 
hoje incorporada a um Museu de 
Londres, a Estação Experimental 
do Alto Silimões ocupa uma área 
imprópria, árida e quente. O 
bambu em que foi encontrada a 
joaninha, como se fôra um nicho 
ele santo em aparição, mereceu vi
sita especial de Camargo quando, 
já fora da fu:tção de Diretor, foi 
a Tefé para adorar o motivo de 
sua admiração de colecionador de 
joanlnhas! 

.Faltam-me as palavras, ou me
lhor, é !mpossivel descrever as ce· 
nas deprimentes de abandono do 
homem e da terra que observei 
nesta peregrinação de dez dias 
descendo o Solimões, parando em 
cada pôrto, ouvindo de cada con
terrâneo um desfilar sem fim de 
sofrimentos. 

Não consigo esquecer a visão 
dé dezenas de crianças. à beira 
dos barrancos, gozando o único es
petáculo que quebra a monotonia 
de suas vidas sem destino : a che
r:ada de uma embarcação ao pôr· 
to. Essas crianças. de ventres vo
lumosos, palidez cadavérica, com 
fisionomias denunciadoras da ver· 
mfnosc aguda, que an'quila a alma 
e o corpo de uma raça. transfor· 
mando todos na multidão de Je-

cas, envelhecidos c depauperados 
antes de atingirem a puberdade. 

Aliás, doenças assolam a região. 
Não obstante a publicidade os

tensiva e mentirosa dos organis
mos estad·uais e federais, o que 
há ali, é uma raça faminta, des
nutrida, paciente, de tõdas as en
demias tropicais, a despeito das 
verbas que se dizem empregadas 
no seu combate. 

Acabou a malária no Brasil ? 
Pois si'm. Ela existe e de forma 
terrível nos barrancos do Solimões. 
Mal encostava a lancha cm que 
viajava, ouv;a o clamor dos que 
pediam remédios para aquêles que 
já não se podiam locomover. 

Isso no que se entende por saú
de. Que quer dizer da educação, do 
trabalho, da alimentação, da As
sistência Social ? Zero. 

Nada disso existe por ali. É um 
abandono total, Incúria total, eom 
o desbarato das verbaS, das ener
gias criadoras tudo acionado por 
uma politicagem sórdida dos do
nos do poder, entravando, perse
guindo, corrompendo, devastando 
o pouco que resta da organização 
dedicada dos pobres hO'mens do 
interior. 

Agora mesmo prepara-se outra 
eleição presidencial. Decorridos 
cinco .anos, as caravanas voltam a 
invadir aquêles pagos na mais de
sabrida galopinagem, prometendo 
e intrujando. 

Fala·se em voto consciente, em 
pleito honesto quando se desfal
cam os erários públicos para com
prar o sufrágio do eleitor. 

Uma camisa, um par de sapatos. 
quando não uma drágea de ara· 
lém ou uma injeção de penicilina 
são a moeda corrente do subõr
no. Conforme a resistência do ci· 
dadão o valor da compra vai au. 
mentando. Êrn Tefé um voto che
gou a valer 25. 000 cruzeiros de 
origem suspeita. 

Em Maraã nem a cacête foi pos· 
sível subornar o pequeno eleito
rac;lo de pouco ma!s de ltma cen· 
tena de v'otos. 
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Encontrei em determinado Mu
nicípio um dos mais destacados 
ma.glstrados, membro do Tribunal 
Eleitoral, em serviçoo, sem nenhu· 
ma garantia de vida. Velhos ami· 
gos de 40 anos entrelaçados pelo 
parentesco são, hoje, ferrenhas ini· 
migos. Noite alta ancorei num pôr· 
to para conversar com um correli
gionário. Tive de levantar ferro e 
procurar outro local. A pessoa que 
eu procurava correria r.isco .de vi
da se transitasse pelas proximida
des da re·sidência do adversário ! 

A trôco de que, perguntam os 
homens do interior, vão .cumprir o 
dever cívico do voto ? 

Para que. se entram Governos, 
saem Governos, e êles p~rmanece
rão esquecidos, dêles so se lem· 
brando os cabos eleitorais ou os 
candidatos, na hora das eleições e 
dos impostos ? 

Os discursos mirabolantes, os 
planos grandiosos para salvação 
dêste Pais não conseguem con
vencer o homem do interior que 
as verbas orçamentárias não se
jam canalizadas para outro~ cen
tros mais afortunados, eleitoral
mente mais credenciados e mais 
próximos das fontes de publici
dade. 

Com o que se gastou, há pouco, 
com comemorações, aniversários, 
com o fretamento de aviões, com 
a hospedagem de comitivas e com 
a compra de quatro automóveis de 
luxo pelo Govêrno do Amazonas 
seria possível iluminar ou prover 
de água potável cinco ou seis Mu
nicipios que vivem nas trevas, com 
crianças de dez anos carregando 
à cabeça latas de água por íngre-
mes barrancos. _ 

O que sobra para êsses sêres 
abandonados da selva é o descon
sôlo, a pobreza sem fim e sem re
médio, a agonia lenta de um po
vo que morre de doenças que as 
nações civilizadas já baniram, de
finitivamente do seu obtuário 
sem. no entanto. peri'.cr a fé nos 
destinos dêste Pt '·.·. 

Além destas observações aqui 
enumeradas devo esclarecer que, 
com o objetiv·.:> de observar «in-
1-oco» a situação da fronteira do 
Brasil percorri grande trecho do 
Rio Solimões, colhendo informa
r;ões minuciosas a respeito ·das in
cursões de índios ou bandoleiros 
em território nacional. 

Estive em Tabatinga onde me 
avistei com o Coronel Darcy Lá
zaro, Comandante do Grupamento 
de Elementos de Fronteiras (GEF) 
de quem recebi, no próprio cená
rio da ação, informa~ões acêrca 
das providências de carâter mili
tar que estariam 'sendo postas em 
prática pelo Exército Nacional. 

Pelo que pude verificar pessoal
mente. voltei tranqü.ilo quanto à efi· 
ciência das medidas adotadas, pa
ra. de uma vez por tõdas, esclare
cer a questão que tantos deba
tes tem provocado, 

Dando seqüência a investiga~ões 
sôbre a situação agrícola do Esta
do tive oportunidade de visitar o 
Pôsto Agropecuário do Solimões, 
sediado em Benjamin Constant c 
subordinado à Inspetoria Regional 
do Foment-o Agrícola do Amazo
nas. 

No trajeto ·de Benjamin Cons
tant a São Paulo de Olivença en
trei em contato com agricultores 
e fixei a atenção para Palmares 
de propriedade do Senhor Ro
berto Aires de Almeida, conceitua
do e adiantado lavrador que está 
iniciando cultivo da juta nessa 
parte do Alto Solimões. 

Os juticultores· continuam alar
mados com a subida das águas 
em todo o rio. Nesta altura do 
ano o nível já ultrapassou o de 
1953, considerada a maior cheia 
dos últimos 50 anos. 

Em alguns lugares a cha·mada 
juta da lama, semeada em setem
bro, ficou totalmente perdida. 

As queixas contra a distribuição 
de sementes pela Secretaria de 
Agricultura do Estado se av.olu
.maram. 
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O Município de Manacapuru, 
por exemplo, que recebe habitual
mente 22 toneladas de sementes, 
sàmente conseguiu, êste ano, 13 
toneladas. Os juticultores foram 
obrigados a comprar ·o produto por 
alto preço, de Intermediários, que 
o receberam gratuitamente por in
terferência partidária. 

O alistamento eleitoral é mo
roso. 

A dificuldade de fotografia e a 
falta de juízes, em certos Municí· 
pios, est~ prejudicando o alista
menta. 

Um exemplo digno de anedota
rio : dois Vereadores eleitos pela 
legenda do P.S.D., em Vila Nova 
de Tocantins deixaram de tomar 
posse porque o Juiz de Direito não 
lhes entregou os diplomas. Dessa 
forma a Câmara Municipal de São 
Paulo de Olivença funcionará, 
apenas, com 4 Vereadores, e todos 
êles governistas ! 

Atalaia do Norte, Município des
membrado de Benjamin Constant, 
teve as suas ele.ições adiadas de
pois que só o P.S.D. registrou can
didato. CÇ)gita-se, agora. nos cír
culos governistas, em reintegrar 
Atalaia a Benjamin Constant e, 
assim, fraudar a própria lei. 

Em Tefé, Alvarães, Santo Antô· 
nío do Içá há Intolerância. 

Pràtlcamente o Interior do Es
tado está convulsionado. A decan
tada pacificação dos espíritos só 
atingiu restrita área da Capital. 

Fizemos larga distribuição de 
medicamentos que nos foram con
fiados pelo Ministro Mário Pinottl 
e material escolar oriundo do MI
nistério da Educação, 

A situação alimentar, em todo 
o Solimões, é dr'lmática. 

No. interior do Estado só exis
tem duas categorias de pessoas : 
as que se estão mudando para Ma
naus e as que só pensam em mu
dar·se. O êxodo em 1960 atingirá 
o máximo. 

A SPVEA, não obstante estar 
ent1·egando somas vultosas ao Go
vernador do Estado, nega termi-

nantemente as verbas destinadas 
ao interior. 

Em Fonte Boa não há luz a 
mais de um ano porque a Valori
zação não entregou o montante de 
Cr$ 200.000,00, última prestação do 
conjugado elétrico votada pelo 'Con· 
gresso. 

A verba global da SPVEA está 
orçada em Cr$ 3.900.000.000,00. O 
plano de economia reduziu-a a 
Cr$ 1.900.000.000,00 dêsses a . Es
trada Belém-Brasilia consumirá 
Cr$ 1.400.000.000,00. Restarão Cru
zeiros 500. 000. 000,00 para todos os 
serviços e obras nos Estados do 
Amazonas, Pará, Mato Grosso, 
Goiás e Maranhã'O e nos Territó
rios de Rondônia, Amapá, Rio 
Branco e Acre ! 

O Sr. Mern de Sá - Permite 
V. Exa. um aparte ? - (ABtSenti
mento do orador). - Apenas a 
têrça parte do que não foi oon
gelado! 

O SR. MOURÃO VIEIRA - Um 
oitavo do que deveria ser dado. 

É esta, Senhores Senadores, a 
mensagem que lhes trago do Soli
mões, o rio da desesperança, o 
rio do abandono, o rio que o Bra
sil teima em esquecer ! · (Muito 
bem I Muito bem !) 

O SR. PRESIDENTE - Qonti
nua a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Sena
dor Saulo Ramos, segundo orador 
inscrito. 

O SR. SAULO RAMOS- Senhor 
Presidente, assim como os funcio
nários públicos federais se enoon
tram em autêntica cruzada nacio
nal pela aprovação, ainda durante 
a Convocaçã:o Extraordinária do 
Congresso, do Projeto de Cla"Sslfi
cacão de Cargos, ·os trabalhadores 
brasileiros estão empenhados em 
verdadeirarcampanha, a fim de ob
terem a aprovação não apenas do 
projeto de· lei que regula o DI
reito de Greve como do da Lei Or
gânica da Previdência Social. 

I 
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Tenho recebido, como aconteceu 
:linda hoje, vários radiogramas e 

· telegramas de apêlo, para que o 
Senado aprove o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 24, de 1958. 

A proposição já veio à considera
ção do Plenário e recebeu emen
das. 

Foram t!lmbérn apresentados su
bstitutivos pelos nobres Senadores 
Jefferson de Aguiar, Líder da Maio
ria, Attilio Vivacqua e Caiado de 
Castro. 

Ofereci à proposição duas emen
das, nelas consubstanciando a ori
entação traçada pela 1.a Conferên
cia Sindical Nacional, ratificada 
pela 2.a Conferência Sindical Na
cional, em que tomaram parte mais 
de dois rn!l delegados representan
tes dos diversos Sindicatos brasi
leiros. 

Reivindicam os trabalhadores, 
antes de tudo, a aprovação do Pro
jeto de Lei da Câmara n.O 24, de 
1958, que Regula o Direito de Gre
ve e já aprovado pela outra Casa 
do Congresso. 

A restrição que se poderia ar
gUir em relação ao referido proje
to ê exatarnente aquela ·anontada 
pelos trabalhadores nas duas Con
ferências N aclonais. 

Trata-se do art. 3.0 , que per
mite a 

«grupo profissional inorga
nlzado ou aos empregados de 
uma ernprêsa decidir, em as
sembléia dos interessados, da 
conveniência da greve». 

Realmente, os movimentos gre
vistas não poderiam Irromper sem 
a responsabilidade de urna entida
de serviçal juridicamente organi
zada e reconhecida. 

Senhor Presidente, por isso apre
sentei emendas, dentro da orienta
ção da própria Conferência Sindi
cal Nacional. 

Assim o Projeto n.o 24, aprova
do pela Câmara Federal terá no 
artigo 3.0 a seguinte redação : 
(Lendo) 

~Art. 3.o - Cabe à ca!eg:>ria 
profissional, aos trabalhadores 
de urna emprêsa, de um de 
seus estabelecimentos ou df' 
qualquer de suas secções, em 
assembléia dos interessados, 
promovida obrlgatõrlamente 
pelo seu Sindicato, decidir da 
conveniência da greve. 

§ 1.0 - Na falta de Sindi
cato a Assembléia será promo
vida, no mais curto prazo pela 
Federação a que se vincularia 
aquêle e, na inexistência des
ta, pela correspondente Con
federação. 

§ 2.o - Quando se tratar de 
categoria profiss;onal não or
ganizada em Sindicato ou não 
representada por entidade sin
dical de grau superior, a as
sembléia será promovida pelos 
próprios interessados». 

No artigo 1.o e no artigo s.o as 
expressões «o sindicato» serão su
bstituídas pela expressão «a enti
dade sindical». 

O Sr. Jeffersolt de Aguiar -
Permite V. Exa. um aparte ? 

O SR. SAULO RAMOS- Com 
muito prazer. 

O Sr. Jefferson de Agttiar -
A elaboração do Projeto de Lei 
do ·Direito de Greve, que regula
menta o art. 158 da Constituição 
Federal, foi-me atribuída na Co
missão de Constituição e Justiça, 
na qual apresentei substitutivo, 
aprovado inclusive pela Bancada 
do Partido Trabalhista Brasileiro 
e, posteriormente, em divergência 
com o ex-Senador Souza Naves, na 
Comissão de Legislação Social. 
Quando o projeto estava em tra
mitação no Senado Federal. tive 
ensejo de manter entendimentos 
com o Vice-Presidente da Repúbli
ca e Pres;dente do Partido Traba
lhista Brasileiro, e com os Senho
res Deocleciano Cavalcanti, Angelo 
Parmiglani, Sr. José Francisco Bo- . 
zeli e outros advogados da Federa-
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ção da Indústria, e com o Ministé
rio do ·'IIrabalho, por intermédio do 
Sr. Arnaldo Sussekind. ll:sses con· 
tatos contribuíram para certas re
tificações no pz:ojeto que originà
riamente elaoorei, transformando
se, portanto, meu substitutivo em 
denominador comum dos interêsses 
dos trabalhadores, tanto assim que 
«última Hora,, naquela parte em 
que homenageia pessoas merecedo
ras dos seus aplausos, pu'bllcou, ti
rando-me o chapéu, a expressiva 
declaração de que eu atendera a 
quase tõdas as reivindicações dos 
t!-'abalhadores; depois, então, sur
giram reparos à proposição de mi· 
nha autoria, no sentido de capita
lização politica oriunda do projeto, 
mas sem qualquer alusão a texto 
expresso dêle ou restrição autênti
ca ao meu trabalho. Sequer se per
mitiu o diálogo, o debate, a discus
são em tôrno das disposições repu
tadas prejudiciais ao trabalhador. 
Todos .os oradores na Câmara e no 
Senado, sempre afirmam a existên
cia de restrições ao meu substitu
tivo, mas nenhum dêles fere fron· 
talmente o dispositivo que julgam 
prejudicial. Ao contrário disto, 
meu projeto é liberal, tanto que o 
ilustre Presidente da Federação 
paulista teve ensejo de acusar-me, 
declarando que meu su'bstitutivo 
acabaria com a indústria, porque 
permitia inclusive o «ponto, dentro 
da .greve e o pagamento dos salá
rios correspondentes ao periodo de 
paralisação do trabalho. Elaborado 
o Substitutivo Calado de Castro, 
S. Exa., homem admirável, teve 
ensejo de declarar que .fôra a opi
nilio dominante e representativa do 
Partido Trabalhista Brasileiro que 
consubstanciava o seu substitutivo, 
bem aproximado do meu. Veri.flca 
V. Exa. que há em tudo isso certo 
mistério e ·a intenc!io de prejudicar
me perante a massa trabalhista, 
agora com a reivindicação do Pro
ieto Auréllo Vlanna, aprovado pelo 
Relator Rogê Ferreira, na Comis
são de Legisla!)ão Social, da Câma
ra dos Deputados, com substituti-

vo. Se meu projeto é viável e pode 
ter a acolhida do Govêrno, eviden
temente, quaisquer restrições, no 
futuro, prejudiciais aos trabalha
dores, poderiam ser, então, elimi
nadas, por outra proposi!)ão. Al
guns informam, sem conhecer o 
texto do meu projeto - porque to
dos os que o combatem, segundo 
verifiquei, não o conhecem - que 
o «quorum» das assembléias preju. 
dicava os trabalhadores;· sabemos, 
entretanto, que êsse «quorum» é de 
um têrço e de um oitavo quando 
o número de associados é igual ou 
superior a cinco mil - assim um 
têrço de seiscentos, são duzentos 
trabalhadores - que poderão pro
testar e declarar a greve. Não se 
pode admitir é que um grupo ati
vista ou c·omunista declare greve de 
solidariedade, de simpatia ou de 
qualquer outro teor, contra as leis 
de lnterêsse dos trabalhadores, que 
desejam paz e salário compatível 
com a dignidade humana. Fui ad
vogado dos trabalhadores. no Es
pirita Santo, durante dezoito anos; 
tomei parte em dlssidios coletivos 
«et pluribus» de outras naturezas, 
vencendo sempre tôdas as lides na 
Justiça do Trabalho, e nunca per
cebi a Intenção do trabalhador de 
conquistar certos direitos políticos 
de subversão. 

O SR. SAULO RAMOS - No 
esc1arecedor aparte, V. Exa. in
forma que o Partido Trabalhista 
Brasileiro, no Senado, deu apoio ao 
substitutivo de sua autoria. 

O Sr. Je!ferson de Aguiar -
Está no voto do Lider da Banca
da . do P. T. B., Senador Argemiro 
de Figueiredo, . na Comissão de 
Constltuir;ão e Justiça. 

"' 
O SR. SAULO RAMOS - Não 

desejo entrar no mérito do subs
titutivo de V. Exa. que mereceu 
o apoio do Vice-Presidente Senhor 
João Goulart, dos dirigentes sindi
cais e dos advogados de Federa
ções. Tão ·sõmente vim à tribuna 
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para trazer ao conhecimento da 
·Casa os apelos que venho receben
do desde. o inicio da discussão do 
Projeto de Lei que regula o direito 
de greve. O substitutivo de Vossa 
Excelência é do domínio público e 
do conhecimento dos trabalhadores. 
Não obstante os apelos recebidos 
visam à aprovação pelo Senado, do 
projeto originário da Câmara com 
as emendas sugeridas na Comis
são de Legislação Soc1al pelo Se
nador Souza Naves que lograram 
aprovação. O compromisso do P. 
T. B. e os apelos que recebemos 
são no sentido do apoio ao Proje
to de Lei da Câmara com emendas 
sugeridas, pelos trabalhadores na 
II Conferência Sindical Nacional. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Novo comprom;s·so porque, ante
riormente, V. Exa. já conhecia o 
que o Partido prometera. 

O SR. SAULO RAMOS- J!:ste 
deve ser. ao meu ver, o verdadeiro 
compromisso do Partido Trabalhis
ta Brasileiro ... 

O Sr. Jefferson de Aguia1· -
O radical foi realizado depois da 
apresentação do meu substitutivo 
na Comissão de Finanças. 

O SR. SAULO RAMOS - ... c 
será meu compromisso, como Se
nador, votar a favor do Projeto de 
Lei da Câmara n. o 24, de 1958, 
com as emendas que tive a honra 
de apresentar no Plenário desta 
Casa em atendimento aos reclamos 
dos trabalhadores sindicalizados 
que sempre obedeceram essa dirc
triz e de acõrdo com as sugestões 
ào ex-Senador Souza Naves, voto 
vencido na Comissão de Legislação 
Social. 

O Sr. Lima Teixeim - Permite 
V. Exa. um aparte? 

D SR. SAULO RAMOS - Com 
todo o prazer. 

O Sr. Lima Teixe·ira- Com mui-
1 a satisfação presto csclarecimen-

to a Vos~a Excelência. Efetiva
mente, o P.II!.B. defende o projeto 
oriundo da Câmara. E explico por 
que. O próprio Senhor João Gou
lart entende - e está com a razão 
- que é muito mais fácil emen
dar o projeto do que aprovar subs
titutivo, quando já temos três, de 
autoria dos nobres Senadores Jef
ferson de Aguiar, Caiado de C'as- . 
tro e Attillo Vivacqua. 

Rejeitado qualquer dêles pela 
Câmara dos Deputados, conforme 
o Regimento Interno, prevalecerá 
o projeto orig;nal, sem dúvida fa
lho. A:ssim, outra deve ser a medi
da regimental a adotar-se : emen
dar a proposição da Câmara, dei
xando ao alvcdrio dos Deputados 
aceitar essa ou aquela emenda. Os 
subst;.tutivos são sempre recebidos 
com desagrado pela outra ·casa do 
Congresso; o mais prâtico, por 
conseguinte, a meu ver, repito, é 
emendar o projeto oriundo da Câ
mara, escoimando-o das deficiên
cias. Tem V. Exa., portanto ra
zão no seu discurso. 

O SR. SAULO RAMOS - Agra
deço a manifestação de V. Exa. 
e o apoio à minha iniciativa. 

O Sr. Caiado de Castro - Per
mite o nobre orador um aparte ? 

O SR. SAULO RAMOS- Acei
to, com satisfação o aparte de 
Vossa Excelência. 

O Sr. Caiado de Castro - No
bre Senador, era minha intenção 
não voltar ao assunto, nem mes
mo cm aparte; fui,· contudo, cha
mado a intervir, em face das de
clarações de V. Exa. e do Sena
dor Lima Teixeira, estas, a meu 
ver mais sérias. O substitutivo 
qud apresentei, nobre Sef!ador Li
ma Teixeira, é do Partldo Tra
balhista Brasileiro, foi apresenta
do a pedido do Dr. João Goulart 
e elaborado em colaboração com o 
Líder '-da Maioria e os represen- · 
1<1ntcs ilo~ trabalhiidores, 
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O SR. SAULO RAMOS - Vos
sa Excelência também teve o 
apoio do Dr. João Goulart ... 

O Sr. Caiado ·de Castro - Na 
ocasião não se cogitou, absoluta
mente, de emendar a proposição 
da Câmara. O Sr. Goulart pediu
me que apresentasse substitutivo; 
e eu - repito - formulei-o junto 
com o Líder da Maioria e vários 
representantes sindicais, sendo que 
o principal trabalho foi encetado 
no gabinete do Sr. João Goulart, 
Presidente desta Casa. Na oca
sião .portanto, era êsse o pensa
mento da Direção Nacional do 
Partido Trabalhista Brasileiro. Na 
segunda Conferência dos Traba
lhadores todavia, modificou-se o 
ponto de vista, pois não concorda
vam os operários com o que ha
víamos feito, e pleiteavam fõsse 
aprovado o projeto Aurélio Viana. 
Nestas . condições, o Partido Tra
balhista Brasileiro, como disse V. 
Exa. com muita precisão, mandou 
revíssemos os estudos e apoiás
semos.o trabalho do Senador Sou
za Naves. Na Comissão de Legis
lação Social, o Presidente, Senador 
Lima Teixeira, esqueceu de pôr 
em discussão meu parecer - era 
eu o Relator - sendo apreciado 
apenas o do Senador Souza Naves, 
apoiado pelo Senador Jefferson de 
Aguiar. Faço questão de deixar 
bem claro que meu substitutivo 
representava exatamente o pensa
mento do Partido Trabalhista Bra
sileiro; e o Senador Souza Naves, 
na Comissão, admitiu-o expressa
mente, ressalvando, entretanto, 
que o Partido evoluíra de acõrdo 
com o desejo dos trabalhadores. 
Votei, então pelo Parecer Souza 
Naves, que não logrou aprova
ção. 

O SR. SAULO RAMOS - O 
substitutivo de V. Exa., apresen
tado em nome do P.T.B. teria lo
grado êxito se não fõra a orien
tação da II Conferência Sindical. 

O Senador Souza Naves trouxe, 
para o Senado em nome do Parti
do Trabalhista Brasileiro, as 
e'mendas por mim agora apresen
tadas. Essas emendas foram regei
tadas na ·Comissão de Legi·slação 
Social, razão por que tornei a apre. 
sentá-las para atender apelos das 
classes sindicais. 

O Sr. Lima Teixeira - Permite 
V. Exa. um esclarecimento ? 

O SR.-SAULO RAMOS- Com 
todo o prazer. 

O Sr. Lima Teilxeira - O que 
o nobre Senador Caiado de Cas
tro acaba de afirmar é verdade. 
Houve, realmente, entendimentos 
com o Presidente do Partido Tra
balhista Brasileiro, Sr. João Gou
lart, como também os houve com 
vários Senadores. Posteriormente, 
entretanto, o Sr. João Goulart 
verificou, sobretudo em face da 
2.n. Confel'ência Nacional Sindi
cal, que o normal, o mais fácil se
ria emendar-se o projeto, pois um 
substitutivo dificulta sempre a 
apreciação da matéria pela Câ
mara dos Deputados. 

O SR. SAULO RAMOS - De 
fato, porque a rejeição do subs
titutivo pela outra Casa do Con
gresso ... 

O Sr. Lima Teilxeira - Importa
rá. aprovação do projeto. 

O SR. SAULO RAMOS - Real· 
mente, ao passo que, aprovando as 
emenda·s de minha autoria corrigi· 
remos. o projeto ... 

O Sr. Lima Teixeira - A emen
da é, de fato, :rpelo hábil. 

O SR. SAÚLO RAMOS - ... 
atendendo, sobretudo. aos anseios 
dos trabalhadores brasileiros. 

O Sr. Lima Te·ixeira - Quando 
relatei, na Comissão de Legisla

. ção Social. o Projeto de Lei Orgã· 
nica da Previdência Social, pode. 
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ria ter apresentado substitutivo, 
porque ofereci 114 emendas pràti
camente aos seus 205 artigos. 

·Emendei todo o projeto, porque, 
entendo que, regimentalmente, a 
maneira mais prática e efic;ente 
é, emendar-se a proposição oriunda 
da Câmara, c não oferecer-lhe su· 
bstitutivo. 

O SR. SAULO RAMOS - Quan
do ontem estudava a Lei Orgâni
ca da Previdência Social, anali
sei as emendas oferecidas por V. 
Exa. Tive mesmo a impressão 
dé: que caberia substitutivo, que 
o nobre representante da Bahia, 
cautelosamente, não ofereceu. 
Agora V. Exa. esclarece que a 
rejeição de substitutivo pela Câ
mara dos Deputados implica na 
aprovação do projeto inicial. 

O Sr. Jefferson de Aguiar 
Permite v. Ex3 • um aparte ? 

O SR. SAULO RAMOS - Com 
satisfação aceito o aparte de Vossa 
Excelência. 

O Sr. Jejjerrwn de Aguiar - Que 
djfcrença exi·ste entre 114 emendas 
e um substitutivo ? 

O SR. SAULO RAMOS- Ne
nhuma ... 

O S1·. Limta Tei.xeira - Nenhu
ma, mas é mais interessante por
que, se a Câma~a 9os Deputados 
rejeitar 0 substitutiVO, prevalece
rá o projeto inicial. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Há, porém, na apreciaçã~ do su
bstitutivo, o recurso regimenta~ 
do destaque de artigos para ev~
tar a votação em globo. É regi
mental. Sei-o bem, sempre fui 
Deputado e Líder. Pod~ h<:V~r 
destaque de qualquer diSPOSlçao 
do substitutivo para rejeição, e o 
nobre orador não ignora que tan
to faz apresentar Substitutivo co
mo 114 emendas. O resultado é o 
mesmo. No caso em foco, o Re
gimento Jntcrno assegura prima-

zia integral ao substitutivo; o Su
bstitutivo Caiado de Castro e a 
manifestação do ex-Senador Sou
za Naves constituem votos venci
dos, não tendo mais prevalência 
regimental. 

O SR. SAULO RAMOS- Ofere
ci, nesse sentido emendas ao pro
jeto da Cã:mara para que elas e o 
projeto venham ter, também, pre
valência regimental. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Terei o prazer de apreciá-las na 
Comissão de Constituição a Justi
ça, tão cedo cheguem às minhas 
mãos, com o projeto. 

O SR, SAULO RAMOS- Des
de já agradeço a atenção que V. 
Ex a. possa dispensar às mesmas ... 

O Sr. Li-ma Teixeira - Devo 
salientar que propus ao eminen
te Líder da Maioria, a quem me 
ligam laços de real estima, uma 
reunião com os Líderes Sindicais, 
no sentido de encontrar-se uma so
lução harmoniosa. 

O Sr. Jefferson de Ag?tiar -
Já nos reunimos com o Sr. Vice
Presidente da República e os Lí
deres Sindicais e os advogados 
das Federações, atendendo a tô
das as reivindicações que fizeram 
na oportunidade. 

O SR. SAULO RAMOS - O su
bstitutivo de V. Exa., com apoia
mento expresso e definido pode
rá ser o denominador comum na 
aprovação da lei que regula o di
reito de greve. De minha parte 
ficarei com o projeto da Câmara 
c com as emendas por mim apre
sentadas. 

O Sr. Jefferson de Agu·iar -
Permite V. Exa. um aparte? 

O ·.SR. SAULO .RAMOS - Com 
iodo o prazer. 
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() Si'· J ejjerson de .4guiar 
I.!·.:!Vemos elaborar projeto viável; 
com êsse estarei de ·acõrdo. 

O SR. SAULO RAMOS - Qual
quet· prc.jeto não deve ser sàmen
te viável e sim regular o precei
to constitucional que garante o 
direito de greve. Viável é a pro
posição do nobre Deputado Auré
lio Vianna; viável são· tõdas as 
emendas e os substitutivos, inclu
sive o de V. Exa. que visam à re
gulamentação da lei. 

O Sr. Jeffel·son de Aguia1· -
Permite V. Exa. uma indaga
ção? 

O SR. SAULO RAMOS - Acei
to a indagação de Vossa Excelên
cia. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Qual disposição do meu substituti
vo lhe parece prejudicial aos tra
balhadores ? 

O SR. SAULO RAMOS - Os 
trabalhadores são favoráveis. pe
la sua unanimidade, ao pr<>jeto 
Aurélio Vianna e pretendem a re
jeição da proposição de v. Exn. 
Os trabalhadores julgam prejudi
ciais e rigorosas as condições, pra
zos e as diretrizes para decidirem 
a greve através do Sindicato, Fede
ração, Confederação e por grupos 
profissionais inorganizados. 

Senhor Presidente; houveram 
por bem os Constituintes de 1946 
consignar o seguinte na Carta Mag. 
na: 

«11: reconhecido o direito de 
greve, cujo exercício a lei re
gulará». 

Desde 1949 estuda-se a regula
mentação dêsse direito. Tratando
se de um dos mais discutidos di
reitos assegurados pelo·s Constituin
tes de 1946 cumpre a aprovação 
pelo Congresso Nacional, o quan
to antes, dessa lei que constitui 
uma dt~s mais sentidas e legitlm"s 

revindicaçõcs dos trabalhadores 
l>rasíleiros. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
O nobre colega está equivocado. 
Alude também a emenda de Vossa 
Excelência apreciada na Confe
rência Sindical aos que estão ain
da aglutinados em tõrno de enti
dades sind1cais. Mesmo os grupos 
de trabalhadores que não tenham 
organização estão dentro daquela 
solução prevista, motivo por que 
a argumentação de Vossa Exce
lência não procede. 

O SR. SAULO RAMOS - Rea
firmo não desejar entrar no mé
rito do trabalho de V. Exa. que 
mereceu o apoio das entidades sin
dicais, dos técnicos do Ministério 
do Trabalho e do Vice-Presidente 
da Repúb!'{:a. Sugiro ficar com 
o projeto da Câmara e com as 
emendas · por mim apresentadas. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Repito: V. Exa. está equivoca
do. Meu projeto contém a mesma 
disposição da emenda com que V. 
Exa . procura resolver a espécie, 
como superfetação evidente; não 
há, portanto, qualquer restrição 
própria, autêntica, legítima a meu 
projeto. 

O SR. SAULO RAMOS - Se
nhor Presidente, termino estas 
ccnsiderações procurando, patrio
ticamente, interpretar os anseios 
dos trabalhadores reunidos em 
dois grandes congressos nacionais. 
Acredito que assim atenderei 
àqueles apelos que me vieram de 
Santa Catarina, de vários outros 
Estados e do próprio Plenário da 
Segunda Conferência Nacional 
Sindical. (Muito bem ! Muito 
bom!) 

;O SR. PRESIDENTE - Conti
mia a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Sérgio Marinho, teJ•ceiro o:cador 
inscrito. 
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. O SR. SÉRGIO MARINHO 
(•) - Senhor Presidente, a orató· 
ria· panegirical não é· a oratória do 
meu feitio. Entendo até que, en
tre as coisas que mais prejudicam 
a visão e a atuação dos homens 
públicos, inclui-se necessàriamen
te o aulicismo, o incensar constan
te, porque, graças a essa atmos
fera, artificialmente engendrada, 
os homens públicos não podem ter, 
dos problemas com que se defron
tam, visão verdadeira no sentido 
de alcançar, para êsses mesmos 
problemas, as melhores, as mais 
felizes soluç!!es. 

Apesar, no entanto, dessa mi
nha crença, profundamente enrai
zada, de que o elogio e apoio in
condicional, em vez de servirem 
prejudicam a atuação do homem 
público; apesar dessa circunstân· · 
cia, repito estou aqui para realÇar, 
como dos a tos mais s; gnificativos, 
de maior ressonância, pela sua 
projeção na História e pelo seu 
conteúdo humano, o ato do Govêr
no da República, de sanção ao . 
projeto de lei que criou a SUpe
rintendência do Desenvolvimento 
Econômico do Nordeste. 

Praticado em oposição a sérios 
óbices, marcou, de maneira decisi
va, a atuação do Sr. Juscelino 
Kubitschek. A oposição que foi 
necessário vencer para simcionar 
essa proposição foi tão robusta, tão 
consistente, que o ato da sanção, 
que deveria ser festivo e intensa
mente aplaudido, processou-se 
quase no anonimato. À cerimônia 
não compareceu, como deviam, to
do o contingente de interessados e 
dada a sua significação, não pude 
furtar-me ao impulso de dfrjgir 
ao Senhor Presidente da Repúbli
ca o telegrama que passo a ler : 

(O) - Nüo foi revisto ptlo orador, 

«Presidente Juscelino Kubits· 
chek.' 

Palácio do Catete. 

Rio de Janeiro. 

Bati-me com tõdas as fõr
ças pela aprovação do proje
to que institui a SUDENE, en
frentei meu prezado e emi
nente colega Senador Argemi
ro de Figueiredo que embo
ra possuído das melhores ln
tensões, defend;a, através da 
emenda vitoriosa no Senado, 
solução que muito nos !ntran
qüilizava. Parlamentar des
vinculado a qualquer filiação 
part;dária havendo oposto, no 
curso da sessão Legislativa 
ora finda, sérios reparos a sua 
polWca econômico-financeira 
naquilo que ela significa 
exacerbação ou pressão infla. 
cionária, sentir-me-;a hoje dls· 
tante dos sentimentos do povo 
nordestino e fugiria às impo
sições da minha consciência, 
não viesse trazer calorosos 
aplausos ao ·ato que V. Exa. 
acaba de praticar, sancio. 
nando a lei que instaura a 
SUDENE. Se V. Exa. conse
guir, até o fim de seu Govêr
no, proporcionar à SUDENE 
orientação e meios materiais 
exigidos por aquela «politica, 
aquêle sistema, aquêle méto
do,, ·referidos em seu magni
fico discurso, pronunciado no 
d!a 15 do corrente, terá con
tribuído, como jamais qual
quer outro governante o ha~ 
ja feito, para conjurar um dos 
mai$ graves. males que ator
mentam a Nação, ameaçando 
sua unidade politica e aviltan
do cêrca de uma têrça .parte 
de sua população. Quero 
acreditar. Senhor Presidente, 
que· V. · Exa. enfrentará todos 
os óbices, sejam quais forem. 
suiis origens, para que não se 
desfigure ou não se apequene 
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o extraordinário ato com que 
está marcando seu Govêrno. 

Cordiais saudações, Senador 
Sérgio Marinho». 

Senhor Presidente, dêsse tele
grama, passado em 18 de dezem
bro de 1959, não obtive resposta. 
Não· afinno que o Senhor Presi
dente da República faltou ao co
mesinho dever de urbanidade ou 
de cortesia para com um repre
sentante do povo; acredito, antes, 
~ue o telegrama não tenha chega
do às mãos de S. Exa. Tenho, po
rém, recibo dêsse telegrama, e ad
mito falha do nosso Serviço de co-
municações. · ' 

O Sr. Je!ferson de Aguiar -
Permite V. Exa. um· aparte? 

O SR. Sll:RGIO MARINHO 
Com muito prazer. 

O Sr. Jefferson de Aguiar 
Louvo a at'tude de V. Ex&. e con
gratulo-.me com o espirito público 
que manifestou, ao endereçar ao 
Senhor Presidente da · República o 
telegrama que acaba de ler. Cum
pre-me, porém, esclarecer que o 
Chefe do Executivo não recebeu a 
mensagem de v. Exa., pois se en
contrava enfêrmo, não tendo to
mado conhecimento da correspon
dência, a não ser por intermédio 
de seus auxiliares diretos. Estive 
no Palácio do Catete com a cópia 
do telegrama de V. Exa., para 
conversar com o Senhor Presiden
te da República. Infelizmente, po
rêm, S. Exa, naquele mesmo dia, 
dirigiu-se a Petrópolis, onde se en
contra em repouso, por determina
ção médica. Assim, não faltou S. 
Exa. a dever de urbanidade, pois, 
corno já acentuei, não teve conhe
cimento do telegrama honroso de 
V. Exa. Esteja ·certo, porém, de 
que, dentro em breve S. Exa. en
viará carta ao ilustre representan
te do Rio Grande do Norte, para 
esclarecer o fato e agradecer a 
mensagem cordial que lhe foi di- · 
rigida, 

O SR. SÉRGIO MARINHO -
A hipótese preferida pelo eminen
te Lider da Maioria é, justamente 
aquela para a qual me inclino. 

Meu telegrama foi expedido a 
18 de dezembro. Levando em con
ta as deficiências notórias do nos
so Serviço de comunicações, acre
dito não tenha chegado às mãos do 
Senhor Presidente da República. 

O Sr. Jef/e1'Bon de Aguiar -
Posso afirmar a V. Exa. que o 
Chefe do Govêrno não leu o tele
grama. 

O SR. SÉRGIO MARINHO -
Senhor Presidente, não estou aqui 
para dar conhecimento do tele
grama que enviei ao Presidente da 
República, no mês de dezembro, 
mas para me congratular com 
S. Exa. pela reiteração de promes
sa feita quando da sua estada fes
tiva na Capital do meu Estado. 

No telegrama ontem publicado 
no «Correio da Manhã» e dirigido 
ao Superintendente da SUDENE 
Sua Excelência reitera a .promessa 
formal e solene, que fizera em·Na
tal, diante das autoridades eclesi
ásticas presentes àquela reunião. 

O telegrama é do teor seguinte : 

(Lendo). - «Dr. Celso Fur
tado - SUDENE - Na reu
nião dos Bisbos do Nordeste, 
realizada em Natal, assumi o 
compromisso com a população· 
do Rio Grande do Norte e 
com os ilustres Prelados dela 
participantes, de resolver dois 
problemas que constituem 
grande aspiração do povo da
quele Estado; os serviços de 
abastecimento de água de Na
tal e energia elétrica para 
aquêle Estado. Estou oreocu
pado com êstes compromissos, 
aliás só assumidos deoois de 
consultá-lo sôbre a viabilida
de da sua execução e reitero 
minha disposição de cumpri
lo integralmente. Assim, re
comendo sejam apresentados, 
com urgência, os projetes para 
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realização daquelas 'obras, que 
quero ver inauguradas ainda 
no meu Govêrno. 

Saudações ~ordlais. a. ) Jus
celino Kubitsohek, Presidente 
da República». 

Senhor Presidente, nehum moti
vo me induz a admitir que o Sr. 
Presidente da República não cum
pra, rigorosamente, como diz, os 
compromissos assumidos naquela 
oportunidade. 

A realização dos serviços perti· 
mentes ao abastecimento dãgua em 
Natal é a velha e instante aspiração 
do povo da Capital do meu Esta
do. A extensão dos fios ~onduto
res de energia elétrica, para o Rio 
Grande do Norte, não é apenas as
piração daquela região; é necessi
dade inadiãvel em face do dese
quilíbrio que se verifica com a 
existência da energia elétrica, ,pro
veniente de Paulo Afonso, no Es
tado vizinho da Paraiba, e da fal
ta dêsse mesmo elemento propul
sor de progresso no meu Estado. 

Realizando S. Exa. êsses dois 
cometimentos, tornar-se-ã credor 
da gratidão do povo da minha 
terra e praticarã dois atos que o 
colocarão em situação de relêvo 
diante do historiador que amanhã 
fizer a anãlise da sua Administra
ção. 

Senhor Presidente, dirijo ve
emente apêlo a S. Exa. no senti
do de que transformem em rea
lidade as promessas derramadas 
sôbre o povo do Rio Grande do 
Norte. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 
I~ 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. 

Não hã mais orador inscrito. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- ( ~) - Senhor Presidente. rece
bi a seguinte carta do Exmo. Sr. 
Ministro da Marinha, prestando in
formações a respeito do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 40, de 1959, nos 

( •) - Na o foi revisto ptlo o1'(ldor, 

têrmos de solicitação que formu
lara a Sua Excelência. 

Rio de Janeiro, D.F., em 8 
de fevereiro de 1960. 

Prezado amigo Senador Jef
ferson de Aguiar. 

Em atenção ao seu cartão 
datado de 25 de janeiro último 
pelo qual remeteu-me o avul
so do Projeto de Lei da Câ· 
mara n.0 40, de 1959, tenho o 
prazer de informar ao ilustre 
amigo que a Administração 
Naval continua favorãvel ao 
projeto em questão, mantendo 
assim o ponto de vista firma
do pelo parecer encaminhado 
à Câmara dos Deputados pelo 
M1nistro Alves Câmara, cuja 
cópia remeto em anexo para 
conhecimento do nobre Sena
dor. 

Com um cordial abraço. -
Jorge do Pat;;o Mattoso Maia, 
Almirante-de-Esquadra Minis
tro da Marinha. 

N.O 1.375. 
Do : Ministro da Marinha. 
Em 12 de junho de 1958. 
Ao : Excelentíssimo Senhor 

Primeiro Secretãrio da Câma
ra dos Deputados. 

Assunto : Projeto de Lei 
número 3.908-58, da Câmara 
dos Deputados. 

1 - Em atenção ao Oficio 
000615, de 30 de maio passado, 
informo a V. Exa. que a Ad· 
ministração Naval, por dever 
de justiça, manifesta-se favo
rãvel ao Projeto de Lei nú
mero 3.9118-58, da Câmara dos 
Deputados, que manda rever
ter ao serviço ativo do Exér
cito e da Marinha de Guerra, 
os militares que passaram à 
!natividade por fõrça do De
creto n.o 19.700, de 12 de fe
vereiro de 1931. 

·.2 - O Decreto n.0 19.700; 
de ·12 de fevereiro de 1931, que 
instituiu a transferência para 
a reserva de primeira classe. 
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administrativamente, teve a 
!inalidade de afastar do ser
viço ativo, por exclusão, sem 
processo regular que permi
tisse defesa comum aos inte
ressados. Assim foram trans
feridos para a reserva de pri
meira classe, administrat'va
mente, vários militares (ofi
ciais e praças) do Exército e 
da Marinha de Gue1•ra·. 

Com o advento da Carta 
Constitucional de 1937, vários 
oficiais e praças foram trans
feridos para a inatividade, 
atingidos pelo Artigo 177 (que 
condenara com a reforma, os 
crimes polít'cos c correlatas). 
Restabelecido o regime consti
tucional. vários atos do Go
vérno Provisório de 1930 a 
1934 e do regime de 1937 a 
1945 !oram examinados pelo 
Congresso Nacional, cujos pro
jetas foram sanci-onados pe
lo Chefe do Govêrno. Assim, 
é que os ating'dos pelo arti
go 177' da Carta Constitucio
nal de 1937 e pelos atos do 
Govêrno Provisório, excetua
dos os atingidos pelo Decreto 
n.o 19.700-31, foram recondu
zidos à ativa e tiveram resta
belecidos seus direitos como 
se não houvessem sido afasta
dos. Podem ser citadas entre 
as leis reparadoras a de nú
mero 529, de 9 de dezembro 
de 1948. 

3 - Diante do exposto e por 
serem os atingidos pelo De
creto n.o 19.700-31 os únicos 
que não tiveram seus direitos 
restabelecidos é que a admi
nistração naval, por dever de 
justiça, manifesta-se favorà
velmente ao Projeto de Lei nú
mero 3. 908-58, da Câmara dos 
Deputados. 

Aproveito o ensejo para re
novar a V. Ex a. os protestos 
de minha estima e distinta 
consideração, - António Al-

ves aamara Júnior, Almil'an
te R. Rm. - Ministro da Ma
rinha. 

Os esclarecimentos, que me fo
ram env.:ados pela autoridade ná
val, deverão constar da proposi
ção em trâmite no Senado, razão 
por que requeiro a V. Exa. ad
m'ta a juntada da carta e das 
informações relatadas por Sua 
Excelência. J!:sse, o primeiro re
querimento que dirijo à Mesa. 

Senhor Presidente, procedo ago
ra à leitura das informações que 
me foram enviadas pelo Departa
mento Administrativo do Serviço 
Público, a respeito de restrições 
formuladas, neste Plenário, pelo 
Sr. Senador Mem de Sá. (Lendo) 

ESCLARECIMENTOS PRES
TADOS PELO DASP 

""'i'\"!':i";:." 
·'I:· C! 

Empenhado em · regularizar 
a administração pessoal das 
autarquias, o Govêrno empre
endeu a elaboracão de qua
dros de pessoal de tõdas as en
tldades autárquicas, inclusive 
as que, desde a sua fundação, 
não possuíam quadl'o próprio. 
Dentro dessa orientação de ri
gor e escrúpulo, é que sa pro 
cedeu à aprovação do Qua
dro e Tabela do Servico de 
Al''mentação da Previdência 
Social (S.A.P.S.), conforme 
se ver.\fica da Exposição de 
Motivos do D.A.S.P. número 
1.317, de 21 de julho de 1959, 
publicada integralmente no 
<:Diário Oficiab de 29 de se
tembro de 1959, páginas 20-833 
a 20,836. 

Naquele documento, ficou 
demonstrado hàver necessida
de de se dotar o S.A.P.S. de 
uma estrutura legal condizen
te com a situação de fato. Isto 
é, o S.A.P.S. desde 1949 vinha 
funcionando com 8 Delegacias 
Regionais e 5 Agências Locais, 
36 postos de Subsistências e 
14 Resta.urantes, quando em 
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realidade existiam, carentes 
de atas do Poder Executivo, 
22 Delegacias Regionais e 27 
Agências Locais, com 576 Pos
tos de Subsistências. Auto
Serviços e Supermercados, bem 
eomo 33 Restaurantes. 

A situação anómala daque
la autarquia, em matéria de 
pessoal, salientada no expedi
ente do Ministério do Traba
lho. Indústria e 'Comérc1o em 
dados numéricos que reprodu
ziu, e:!igia correção imediata. 
Dos seus 8. 048 servidores e 
empregados, com 337 denomi
nações diferentes, apenas 
1.179 pertenciam ao Quadro e 
Tabela regularmente aprova
dos. 

Tal situação se erigia face à 
natural expansão das ativída
des da autarquia e da ampli
ação de que cogitou a Lei n.0 

2 .158, de 2 de jane!ro de 1954, 
que tornaram inadiável a ad
missão de pessoal fora dos re. 
feridos quadros e, em multas 
casos, ao arrepio das normas 
legais e regulamentares v5-
gentes. 

A aprovação do Quadro e 
Tabela do S.A.P.S. constituiu 
medida de interêsse adminis
trativo e de caráter moraliza
dor que deve receber elogio e 
não critica da oposição. 

Dentro dêsse espírito foi 
feito todo trabalho de criação 
dos cargos e funções inclusi
ve os de salários e vencimen
tos mais elavados, como se
jam Tesoureiro-Auxiliar e 
Procurador. 

A êste respeito cabe ressal
tar que os cargos de Tesom·ei
ro-AuXiliar previstos no Qua
dro, 14 se destinavam a se
rem providos por servidores 
que. na data da vig-ência da 
Lei n.o 1. 095, de 3 de março 
de 1950, exerciam cargos de 
Tesoureiro cm comissão, e o·u
tros para aproveitamento de 
servidores não estáveis que, 

por não se nj ustarcm no c ou· 
celta legal de contratados, ti
veram rescindidos os contra· 
tos de prestação de serv1Go 
em função de tesouraria. 
Acrescida, ainda, a circunstân
cia da criação das novas Dele-

. gacins Regionais que exigiam 
tesou"·arla própria. 

Relativamente à ce.rrelra de 
Procurador, a sua criação, 
igualmente, não fugiu ao cri
tério de atend!rnento restrito 
às reais necessidades da orga
nização. Asslm é que dos car
gos cr"ados, 5 destinavam ao 
aproveitamento do igual nú
mero de advogados, padrão O. 

No tocante ao número de 
cargos dessa carreira. confor
me declara aquêle Departa
mento na c:tada Exposição de 
Motivos, item 46, ficou escla
recido que o aument'O propos
to se justificava por que os 
cargos então existentes já não 
atendiam, há multo, às nc
cess'dades da autarquia, ten· 
do, por essa razão, proposto 
a direç5:o do S.A.P.S. o au
mento respectivo, depois devi
dam<:!nte comprovado foi acei
to pelo D.A.S.P., principal
mente diante da nova estrutu
ra da instituição que aumentou 
o m1mero de órgãos e criou 
novas Delegacias e Agências. 

No que diz respeito ao pro. 
vimento dos cargos, foram ob
servadas as ROrmas legais 
que permitem o provimento, 
cm caráter efetivo, dos car
gos isolados e, em caráter in· 
terlno os de classe inicial de 
carre'ras. 

Na realidade todos os atas 
concernentes à regularização 
do pessoal das autarquias se 
tem revestido de absoluta le
galidade. 

A competência do Chefe do 
PoÇl.er Executivo para criar 
cargos e funções nas entida
des aucârquicas é, hoje, ma
ttlria pacifica, consagrada em 
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vários diplomas legais, que, 
justamente, retiraram dos di
rigentes dessas . instituições 
essa faculdade. Assim dispu
seram as Leis n.o 488, de 15 
de novembro de 1948, (art. 
33), 1. 765, de 18 de dezembro 
de 1952, (Parágrafo único do 
art. 19) e 2.745, de 12 de 
março de 1956, (art. 

No exercício dessa · compe
tência, estabelec'da em ampla 
matriz legal é que tem o Se
nhor Presidente da República 
aprovado, por decreto executi
vo, vários -quadros e tabelas 
de entidades autárquicas, de· 
pois de minucioso estudo rea
lizado pelo Departamento Ad
minlstrati.vo do Serviço Pú
blico. 

E com relação aos quadros 
e tabelas aprovados, dá a ad
ministração pública a mais 
ampla publicidade fazend·o pu
blicar na íntegra a Exposição 
de Motivos com que é o as
sunto s.ubmetido à aprovação 
do Chefe do Poder Executivo. 

Recebi, também, do Sr. Minis
tro da Agricultura pormenoriza
da exposição, sõbre a atividadc 
daquela Pasta, ao ensejo de cer
tas restrições. formuladas pelo 
em'nente representante do Rio 
Grande do Sul, razão pela qual 
passarei a lê-las para que cons
tem do meu discurso e, conseqüen
temente, dos Anais. 

Trigo 

Senhor Presidente, Senhores Se
nadores, o ilustre Senador Mem de 
Sá teve por bem, em brilhante dis. 
curso proferido nesta •Casa, na 
sessão do dia 25 do mês de janei
ro último. tecer considerações, sõ
bre a atuação do Govêrno no se
tor da agricultura. 

Sua Excelência baseou-se em 
informações que lhe teriam sido 
prestadas, qtmndo de sua última 
estada naquele grande Estado da 
União, principalmente pela Fede-

ração das Cooperativas Tritícolas 
do Rio Grande do Sul que, em me
morial dirigido ao Chefe do Exe
cutivo, há pouc·o mais de um mês, 
diz : «se medidas urgentes e drás. 
ticas não forem tomadas pelo Go
vêrno, registrar-se-á um colapso 
quase total na produção agrope
cuária do Estado sulino» . 

Senhor Presidente, tive eu, en
tão, ensejo de em aparte a Sua 
Excelência, adiantar que o Rio 
Grande do Sul tem merecido 
do Govêrno Federal uma assistên
cia jamais deferida a um Estado 
da Federação. 

Nessa mesma ocasião ponderei 
também que Sua Excelência apre
clava a questão de forma distan
ciada da realidade. 

Disse isso, Senhor Presidente, 
porque sempre estive convencido 
de que a situação daquela gran
de unidade da Federação, no setor 
em questão, embora seja de fato 
grave, decorre de condições natu
rais incontroláveis, não se poden
do, portanto, atribuir ao Poder 
Executivo a responsabilidade pelos 
insucessos havidos, 

Na verdade, a obra que vem 
sendo realizada pelo Govêrno Fe
deral no campo da assistência à 
agricultura não pode ser julgada 
pelo exame de fatos ocorridos em 
pequeno período, conseqüentes, 
geralmente, de condições naturais 
que escapam ao contrõle humano 
e algumas vêzes como reflexos de 
distúrbios imprevistos. A obra dês
se Govêrno, Senhor Presidente, 
como a de qualquer outro, só pode
rá ser apreciada pelos resultados 
obtidos em prazo razoável, que po
deremos considerar um período de 
3 a 4 anos, pelo menos. 

A mudança na orientação da po
lítica de produção agrícola de um 
Pais não se consegue tão ràpida
mente como a promulgação de 
atos que a regulam. Ela processa
se de modo gradativo. visto que 
depende sua plena execução de 
inúmeros fatõres, inclusive o de 
ordem psicológica com a compe· 
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'netração do homem, da neces·sidade 
social de quem e unicamente de
pende a sua execução. 

É preciso que se saiba, Senhor 
Presidente, o Poder Executivo não 
é um elemento executor de produ
ção, apenas cabe a êle, dentro da 
forma do nosso sistema politico
social, desenvolver uma ação de 
orientação e assistência técnica no 
campo da produção agrícola. 

Seria mesmo impossível o Go
~êrno executar a tarefa do produ
tor. Seria nos afastarmos inteira
mente do espirito do sistema por 
que pautamos a nossa instituição 
politico-social. 

O que não se pode deixar de 
reconhecer é que a obra do Pre
sidente Juscelino Kubitschek é ti
da no consenso .geral como um 
padrão de dinam'smo e dedicação 
em favor do desenvolvimento da 
Nação. 

Mais ainda, Sr. Presidente, se 
hoje é admirada e aplaudida a 
ação dêsse emérito governante, o 
que não ocorrerá no futuro ime
diato quando se tenha comple
tado o seu período de administra
ção. 

Nós não duvidamos, e conosco a 
maioria esmagadora do povo bra
sileiro, dos profícuos resultados 
que adVirão para o País, dentro de 
poucos anos, em conseqüência dos 
atuais empreendimentos tidos pelo 
atual Govêrno. 

Constata-se, no entanto, com in
discutível satisfação. o reconheci
mento dos benéficos resultados 
que advirão no futuro próximo, 
até mesmo da parte de opositores 
políticos, os quais silenciam diante 
da grandiosidade das metas de 
energia elétrica, rodovias, ferro
vias, silos e armazéns, indústrias 
básicas, integração territorial, e 
muitas outras que seria fastidioso 
enumerar por serem públicas e 
notórias. 

Acontece, Senhor Presidente, 
que, como reação à alta do custo 
de vida, reagem todos contra a 
agricultura, como se estivesse ela 

em franco abandono, sem atenta
rem para os fenômenos que ex
plicam essa falsa aparênc'a como 
seja o crescimento demográfico e 
o da industrialização do País. 

Agora, Senhor Presidente, vamos 
aos números porque êles, e so
mente êles. poderão definir o que 
foi realizado pelo Presidente Jus
celino Kub'tschek em confronto 
com o período imediatamente an
terior, para que, então, se possa 
conhecer e bem avaliar a admi
nistração dêsse grande estadista. 
Repito, estadista na verdadeira 
acepção do vocábulo ! 

Vê-se, logo à primeira vista, que 
a produção de trigo no Brasil du
rante a atual administração ofe
rece um aumento de 76% sõbre 
a produção verificada em idêntico 
período do Govêrno anterior, ape
sar das quebras constatadas nas 
duas últimas safras, devidas às 
más condições do tempo como 
be:m reconheceu o nobre colega 
Senador Mem de Sá no discurso 
que deu causa a esta minha ex
plicação. 

Devemos atentar para o fato de 
que na safra passada, 1958-59, 
deixou de ser computado o trigo
papel, por ter sido abolido pelas 
medidas adotadas pelo Ministério 
da Agricultura e o Banco do Bra
sil, A inCidência dessa fraude era 
de ZO % sôbre a produção comer
ciável segundo afirmativa do Se
nhor Ministro da AgriCQ}tura. 

Enquanto os preços do produtor 
aumentaram de 170%, o que com
prova, sem dúvida, o acêrto da po
lítica do Govêrno de proporcionar 
um preço justo, ev.itando, porém 
acrésci'mo no valor do produto de 
consumo .. 

É bastante Senhor Presidente, 
que se considere que, é impres. 
sionante, o preço fixado pelo Mi
nistério da Agricultura para a pre
sente safra de Cr$ 750,00, estabele
cido com a·. eoncordãncia dos tri
ticutores, é correspondente a 150% 
a mais em relação à de 1954-55 
enquanto que o aumento de custo 
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DIDOS AO TRITICULTOR E CONSUMIDOR 

r RI G O EM: GRÃO 

SAFRAS 
Produção Preço básico pago ao Subsídio concedido pelo 

Govêrno em benefício do 
comm:-c:ãvel (t) produtor - Cr$ triticultor e do consumidor 

-
1950-51 - - ............ (1) 260.130 150,00 --
1951-52 .............. (1) :;:7o.coo 170,00 106,30 

1952-53 ........ - ..... (1) 238.095 150,00 1590 T 
o 

1!153-5·1 ... - - . - .... - .. (1) •191.452 230,00 327,6 T 
A 

1954-55 -- -- -- -- -- -- -- (1) •!-!1.8().1 30000 531.7 L 
-

1\Iédia para safra ...... 3~0.296 20000 281,3=1.205,4 (milhões) 

1955-56 - .... - ........ fl) 725.050 42000 967,1 

1056-57 .......... - .. - (1} 894.844 480,00 1.597,0 

1957-58 . - ... -.-.-.- .. (1) 794.861 500,00 2.176,8 
~ 

~ 

1958-59 .... -- .. -- -- -- (2) 286.000 580,00 375.1 o 
T 

1959-60 . - ... - ..... - . - (3-2) A 
L 

.............. 400.000 750.00 2.087 5 
' 

M'd' f 622.150 546,00 1.456,7r-7 .203,5 (mUhões) e 1a para sa ra ...... 

1 
-

1) Nesta safra está computado o cTrigo.Papei:. 
2) Nesta safra não houve cTrigo-papeb, suprlm1do pelas medidas tomadas 
3) Previsão aceitáveL 
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dos produtos industriais foi de 
130 % no mesmo período. 

É oportuno citar, aqui, o que d1z 
o Sr. Ministro ela Agricultura: ~os 
subsídios concedidos pelo atual Go
vêrno aos triticultores e em bene
fício do ·consumidor para evitar 
a alta exagerada no preço do pão, 
foram 5 vêzes maior que o do Go· 
vêrno anterior e assinale-se que a 
média por safra, no atual G-ovêrno 
é ma;s elevada que todo o subsí
dio concedido 110 período de 1951-
1956 !» 

Convertidas essas palavras em 
números, os quais são rr.enclona
dos no quadro anterior, temos. em 
res1.!rno : Natureza - Safra 51-56 
- Safra 56-61. 

Produção comerc'ável (tl 
350296- 622.150. 

Preco básico (Cr$) - 200,00 -
546,00. 

Subsídio c·onced'do (Cr$) -
281,30 - 1.456.70 (milhões). 

Os totais dos dois qi.iinqüênios 
são representados pelos seguintes 
números: 

Safra 1951-56 - Cr$ 1.205,4 
milhões. 

Safra 1956 - 61 - Cr$ 7.203,5 
milhões. 

A diferença constatada, é, por
tanto, equivalente a quase 6 vêzes 
mais. 

Vejamos, agora, os gráficos com
parativos dos dois aludidos qüin
qüênios que dão uma melhor im
pressão visual das desproporções 
verificada·s nesses três fatõres. 

Pela leitura dêsses gráficos que 
representam as realidades numé
ricas expressas em figuras ou su
perfícies proporc'onais é que se po
de aquilatar devidamente a ope
rosidade do atual Govêrno nesse 
setor de produção agrícola. 

Para êsses dados é que peço a 
atencão dos meus nobres colegas, 
e especialmente do meu llustl'c 
opositor e eminente amigo Sena
dor Mem de Sá. 

Estou convencido, Senhor Pre
sidente, de que o meu preclaro co
lega, dado o seu apurado senso 

de just'ça e a sinceridade dos 
seus propósitos, há de concordar 
comigo em que tanto o triticultor 
como o consumidor foram melhr.:r 
amparados, a produção foi maior 
c os preços superaram a alta que 
entram no cômputo do custo de 
produção . 

Ora, Senhor Presidente e Se
nhores Pares desta Casa.. tirada 
essa conclusão há de convir-se 
que a politica adotada pelo Presl
dente Juccclino Kubitschek está 
longe de ser prejudic' al ao Pais. 

Senhor Presidente, passarei ago
ra. a prestar, a V. Exa. e aos 
demais nobres colegas, alguns es
clarecimentos sõbre o que foi reali· 
zado pelo Govêrno quanto à me
canização agrícola. 

Muito se tem crlfcado o Minis
t&rio da Agricultura e, geralmen
te. com desconhecimento do q~e 
tem sido realizado por aquela Se
cretaria de Estado. 

O Decreto n.o 40.260 normalizou 
a distribuição de maquinaria aos 
prof'ssionais da gleba, e favore
ceu um maior incremento na me
canização da agriCultura. 

Passemos, portanto, aos núme
ros: 
~atureza -- 1951-56 -- 1956-61 

Tratores importados: 4. 73112.255. 
Colhedeiras : 650 1.654. 

Os números citados revelam um 
aumento da ordem de quase 300%. 

No que concerne ao Estado do 
Rio Grande do Sul, o maior produ
tor de trigo, é interessante ver-se 
0 confronto abaixo : 

Natureza - 1951-56 - 1956-59 

Tratores importados 
Colhedeiras . . . . 

952 2.710 
388 870 

Atentemos para o gráfico re
presentativo da importação de má
(iuinas agrícolas no câmbio oficial. 

Ouçamos o que diz o Sr. Minis
tro da Agricultura, com relação ao 
assunto : 

«A extinção elo Serviço de Re
venda acabou com uma série ele 
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irre,gularidades que se verificavam 
nas entregas das máquinas aos 
agricultores». 

«A execução do Decreto número 
40.260, aprovado pelo atual Go
vérno, aumentou a importação de 
maquinaria agrícola e acabou com 
os privilégios e, às vêzes interfe
rências políticas por parte dos in
teressados nas máquinas importa
das». 

«As máquinas importadas, de 
acôrdo com o decreto, são, via de 
regra 40 % mais baratas que as 
existentes na praça». 

E, à guisa de conclusão, diz, ain
da, Sua Excelência : 

«Nenhum Govêrno fêz tanto .pela 
mecanização da lavoura como o 
atual, pois as estatísticas aí estão 
para comprovar o que afirmamos 
e, neste ano, dispomos de um cré
dito de 8.000.000 dólares (moeda 
forte) e mais 24 milhões em moe
das conversíveis para atender às 
necessidades de importação de tra
tares, colhedeiras e implementos 
agrícolas». . · 

Ante a aprovação do plano de 
construção do trator nacional, o 
atual Govêrno deverá fechar, com 
chave de ouro, o seu plano de me
canização agricola pois em dezem
bro será lançado o primeiro trator 
brasileiro». 

Citaremos, agora, Senhor Presi
dente, em têrmos claros, o que foi 
executado pelo atual Govêrno em 
matéria de financiamento à lavou
ra tritícola além dos subsídios con· 
cedidos aos produtore.s e consumi
dores. 

O financiamento a que me refi
ro ê o de custeio, ou seja, o de 
assistência crediticia ao produtor, 
concedido pelo Banco do Brasil. 

Expresso, agora, Senhor Presi
dente, em têrmos claros, o que 
foi executado pelo atual Govêrno 
em matéria de financiamento à la
voura triticola, além dos ·subsídios 
concedidos aos produtores e con
sumidores já referidos anterior
mente. 

O financiamento ·a que aludo é 
de custeio, ou seja, o de assistên
cia creditícia ao produtor, conce
dido pelo Banco do Brasil. 

Período 1951-55 1.173.000.000,00 
Perí·odo 1956-59 (até agôsto) : 

Cr$ 6. 376. 351. 000,00 
É digno de observar-se que a 

parcela referente ao segundo pe
ríodo citado, isto é, o do atual Go
vêrno, está, ainda, por ser oomple
tada, porquanto só estão incluídos 
nela os valores parciais das ope
rações realizadas até agôsto de 
1959. 

Dêsse modo, terão de ser compu~ 
tactos os valores das operações 
correspondentes ao período de se
tembro daquele ano a dezembro 
do fluente, o que implicará, sem 
dúvida, numa diferença a maior 
muito mais elevada do que a re
gistrada nessa nossa citação. 

Vê-se claramente, que o Govêr
no do Presidente Juscelino Kubi· 
tschek concedeu financiamentos, 
no espaço dêsses três e meio anos, 
equivalentes a 5,5 vêzes mais que 
os concedidos no decurs·o dos 5 
anos imediatamente anteriores. 

Não é só isso, ·Sr.. Presidente 
resta, todavia, acrescentarmos a 
essas parcelas, a que me tenho re
ferido, os recursos orçamentários 
do Serviço de Expansão do Trigo 
invertidos na lavoura triticola, não 
incluídas as dotaÇões relativas a 
pessoal, cujo resumo ·passamos a 
citar: 

Cr$ 

- financiamento de sementes, no ano 1958/59 .... 300. 000.000,00 

29.291.524,80 
32.090.000,00 
32 .196 .132,00 

- materiais diversos adquiridos para o Rio Gran-
de do Sul, nos anos de 1957/59 ....... , ..... . 

- implementes adquiridos, no ano de 1957 ... , .. 
- sementes adquiridas, no ano de 1957 . , ....... . 
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Cr$ 
-'- créditos distribuídos à Inspetoria Regional do 

S.E. T., nos anos 1956/59 .................... . 81.141. 85(},00 
16.060.125,00 
17.250.064,00 

- implementes agrícolas adquiridos, no ano ae 1958 
- idem, no ano de 1959 ....................... . 
- automotrizes adquiridas, nos anos de 1956/60, não 

incluíd'as as despesas ........................ . 420. 315.045,00 

928.344.740,80 

Isso, senhores, implica, realmen· 
te, em dizer-se que nenhum Go
vêrno até hoje, proporcionou tanta 
ajuda e dispendeu tant·o do erário 
em favor da lavoura tritícola como 
o atual. 

Apreciaremos a seguir, Sr. Pre· 
sidente, as atividades desenvolvi

. das pelo Govêrno do eminente Pre
sidente Juscelino Kubitschek no 
tocante à meta que delineou para 
dotar o País de uma rêde de ar
mazéns e silos capaz de proporcio
nar num :futuro próximo a ado
ção de uma política econômica de 
previsão. 

Quando da ascenção do eminen
te Ministro Mário Meneghetti, em 
outubro de 1956, existiam no País, 
apenas, alugns armazéns com ca
pacidade para 84.650 toneladas. 

Em 1957, o Ministério da Agri
cultura ·aumentava essa capacida
de de armazenamento para 98.650 
toneladas, com a construção de si
los embarcadores e alguns arma
zéns. 

Desejoso de ampliar essa rêde 
de armazéns e silos, criou o Go
vêrno a «Cotrin», posteriormente 
transformada na «Cotrlnag~, como 
ór.gão especialmente destinado a 
executar êsse grandioso programa. 

Como resultado de sua ·atua· 
ção, no decurso de dois anos, foi 
elevada essa capacidade de arma
zenamento para 452.650 toneladas, 
compreendendo armazéns e silos em 
pleno funcionamento. 

A distribuição por Estado da Fe
deração é a seguinte : 

Rio Grande do Sul - 362,000 to
neladas. 

Santtt Catarina- 44.000 tonela-
das. 

Paraná - 42.000 toneladas. 
Minas Gerais - 4.000 toneladas. 
A Cotrinag, cuja denominação 

é Comissão da Triticultura Nacio
nal e Armazenamento Geral, é um 
órgão de planejamento e coorde
nação, presidido pelo Ministro Má
rio Meneghetti c tendo por Diretor 
Executivo o economista Smith 
Braz, elemento capaz e dinâmico. 

O programa traçado para essa 
meta do Govêrno no setor da pro
dução agrícola compreende uma 
extensa rêde de armazéns e silos, 
cuja segunda etapa está sendo pos
ta' em execucão no corrente ano 
e abrange os Estados do Maranhão. 
Piauí, Alagoas, Pernambuco, Pa
raíba, Ceará, Sergipe, Bahia, Es
pírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso e Sã·o Paulo. 

Senhor Presidente, podemos as· 
segurar que a meta 14 do progra
ma de Govêrno do Presidente Jus
celino Kubitschek será atingida no 
fim dêste ano, como fàcilmente se 
depreende pela leitura dos núme
ros abaixo: 

existentes até 1956 
em 1957 .. 
em 1958 .... . 
em 1959 .... . 
em execução - 1960 

Toneladas 

84.659 
98.650 

295.650 
452.650 
609.250 

O exame do respectivo gráfico 
permite melhor compre~nsão da 
extensão dessa obra do Govêrno. 

Levando-se em conta que o B.N. 
D.E. financia, no momento, 60 % 
do valor dos silos e armazéns num 
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total de 216. 000 toneladas nos Es
tados da Bahia, Pernámbuco e Rio 
Grande do Sul, o total será. de 
825. 000 toneladas, o que significa 
ser ultrapassada a meta de 700.000 
estabelecida no programa do atual 
Govêrno. 

O total já invertido e a inver. 
ter pela Cotrinag na construção 
dos armazéns e silos, correspon
dente às 609.000. atinge o total de 
Cr$ 1.950.000.000,00, oferecendo 
um custo médio dE' Cr$ 3.215,00 
por tonelada, preço êste, lncontes· 
tàvelmente. ba1x'O na época pre
sente. 

Quero, Senhor Presidente, nesta 
oportunidade, ler algumas consi
derações feitas pelo Sr. Ministro 
da Agricultura, com relação à po
lítica do trigo no decorrer da sua 
gestão. 

«No lnício do atual Govêrno, 
não existia uma ~política do tri· 
go» e como fruto. da desorganiza
ção imperante, as fraudes da na
cionalização do cereal eram das 
maiores que se poderia Imaginar». 

<Começava pela exploração do 
pequeno produtor, que nunca rece
bia o preço fixado pelo Govêrno, 
pela ignorâncJ.a do mesmo. Não 
havia contato entre o Ministério e 
os pequenos agricultores. Os ln· 
termediários desonestos é que «ab
negadamente» prestavam-se ao 
«sacrifício» de colocar a produção 
do colono ou pequeno agricultor:.. 

«A outra fra-ude era exercida 
por alguns moinhos que burlavam 
a fiscalização que era pequena ou 
inexistente e fraudavam o agricul
tor no pêso bruto e especifico do 
cereal». 

«Mas, a maior das fraudes e a 
pior delas, era lnquestionàvelmen
te a chamada de «trigo papeb que 
às vêzes; atingia a volumes -Im
previstos chegando à proximidade 
de um bilhão de cruzeiros que eram 
pagos pelo Banco do Brasil, dan
do enorme prejuizo ao Tesouro e 
ao povo brasileiro,. 

«Como fazia parte do programa 
do atual Govêrno, além de am-

parar o produtor e consumidor, 
também combater as fraudes do 
trigo, o Ministério inic.1 ou a sua lu
ta, c pode-se afirmar que na safra 
de 1958-59 já não houve trigo-pa
pel, pela primeira vez na história 
da tr.l tlcultura nacional:.. 

~creio que esta fraude esteja 
completamente abolida e êste mé
rito cabe exclusivamente ao atual 
Govêrno, que além do amparo ao 
produtor, organizá-lo em coopera
tivas, permitiu à Nação conter a 
exploração que vinha sendo exer
cida pelos .Intermediários». 

«Justamente por ter liquidado 
com êsse ramo estranho, mas lu· 
crativo do «negócio», tenho sofri· 
do ataques contínuos, na surdina, 
por elementos que faziam fortuna 
com o trigo fraudulento». 

«Para completar, no fim do ano 
passado, nosso Presidente assinou 
um decreto de distribuição do tri
go em todo o Pais, pela necessida
de de abastecimento o que velo 
pôr uma pá de cal sôbre o lucro 
extraordinário de certos moinhos 
do Sul do Pais, que jogavam com 
a penúria e a fome de grande par
te do povo brasileiro, em provei
to de seus próprios !nterêsses», 

«Esta foi a última maneira de 
combater a fraude e permitiu a 
racionalização da Indústria moa
gelra em todo o Pais». 

«<Joncluaáo : - Nenhum Govêr
no como o atual, amparou tanto a 
tritlcultura nacional. Ninguém 
Poderá contestar os dados estatfs .. 
tlcos apresentados e se somarmo~ 
todos os recursos empregados até 
a presente. data, teremos o sc
gu1nte: . 

.. Cr$ 
1. Subsídios 7.203.500.000,00 
2. Flrianclamen t o 

de · custeio da 
lavoura (Banco 
do Brasil) até 
agOsto de 1959 6.376.351.000,00 

3. Silos e arma. 
zéns (para tri. 
go) O O 0 O 0 0 I O I O 1 .6QO.ooo.ooo,oo 

I. 
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Cr$ 

928.344.740,00 

Total (até 1-16Q) . 16.108.195.740,00 

«Méd1a por safra, considerando 
tJS 4 anos de Govêrno : 

Cr$ 4.027.048.935,00 

Pode-se afirmar que 80% dêsse 
recurso foram empregados no Es
tado elo Rio Grande do Sul. 

ATIVIDADES DO INSTITU
TO DE ZOOTECNIA NOS 
ESTADOS DO RIO GRANDE 
DO SUL E NO TR.m;NIO 

56-59 

No Estado do Rio Grande 
do Sul, a ação do Instituto de 
Zootecnia, no periodo com
preendido entre os anos de 
1956 e 1959, pode ser aprecia
da do seguinte modo : 

a) Trabalhos realizados pe
la Fazenda Experimental de 
Criação «Cinco Cruzes», situa
da no Municipio de Bagé; 

b) Trabalhos realizados de 
acõ:rdo com os Tênnos de 
Ajuste, firmado entre o Ins
tituto de Zootecnia e a Secre
taria de Agricultura, Indústria 
c Co:mér~io do Estado do R'o 
Grande do Sul; 

c) Trabalhos realizados pe
lo seu Serviço de Fisio-Pato
logia da Reprodução e Inse
minação Artificial. 

A Fazenda Experimental de 
Criação <Cinco Cruzes», vem 
desenvolvendo, no Estado do 
Rio Grande do Sul, desde sua 
fundação, em 8 de abril de 
1954, trabalhos de suma im
portância sObre zootecn'a e 
agrostologia, para o desenvol
vimento daquela importante 
zona criatória. 

Além · da criação, melhora
·mento e seleção das raças de 
corte, Hereford, Polled-Angus 
e Devon, vem se dedicando 

ainda aquela instituição, ao 
trabalho de cruzamento de 
Bos Taurus com Bos Indicus, 
visando a obtenção de animais 
mais precoces, mais resisten
tes e de maior rendimento 
económico. 

Possui a F.E.C. «Cinco Cru
zes» um rebanho de corte com
posto das raças acima cita
das e dos produtos resultan
tes do cruzamento Bos Taurus 
e Bos Indicus, num total de 
1.110 animais, de onde são 
anualmente vendidos grande 
número de reprodutores aos 
criadores gaúchos e das de
mais regiões do Pais. 

A influência da orientação 
dada àqueles criadores, pelos 
técnicos da referida Fazenda, 
tem alcançado resultados bas
tante satisfatórios, tradUZi
dos pelas novas técnicas in
troduzidas nas propriedades 
rurais do Rio Grande do Sul. 

'Durante o quatrlênio 56-59, 
foi aplicada nos trabalhos de 
melhoramento e desenvolvi
mento da Fazenda Experimen
tal de Criação cCinco Cruzes», 
a importância de 'Cruzeiros 
14.000.000,00 (quatorze milhões 
de cruzeiros), nas Verbas 
1.0.00 - Custeio - e 3.0.00 
- Desenvolvimento da Pro
dução. 

Grande parte dessas ·-verbas 
tem sido empregada em traba
lhos experimentais de A,:rros
tologia por ser considerado, o 
melhoramento das pastagens, 
por todos os zootecnistas fede
rais e estaduais, o problema 
de maior Importância e influ
ência na produção cconômica 
dos rebanhos. 

Accntua·se, cada vez mais, 
a importância da existência de 
boas pastagens, como, condi
ção básica· 'da criação e me
lhoramento do gado. 

O esgotamento sistemático 
uos recursos nutritivos, que as 
pastallens representam, está ::!' 
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exigir um sem número de es
tudos, tendentes rião só a re
cuperá-los como, também, 
proporcionar-lhes o uso ade
quado, na época própria, para 
élêle auferir-se o máximo de 
rendimento em qualidade e 
quantidade com o mínimo de 
prejuízos. 

Por outro lado, há que es
tudar o comportamento de di
versas forrageiras consociadas 
suas exigências, palatabilida
de, e problemas outros, de ele
vada transcendência económi
ca, que já justificam o empe
nho que se dá, atualmente 
aos estudos de agrostologia. 

Nesse sentido, os trabalhos 
vêm tendo a seguinte orienta
ção: 

1.o Formação de potreiros 
de pastagens artificiais; 

2.0 Introdução de forragei
ras; 

3.0 Experimentação em par
celas e ensaio de pastoreio; 

4.o Influência de adubação 
no rendimento das pastagens. 

Os resultados já alcançados 
nos vários experimentos e 
concluídos, têm tido grande 
repercussão junto aos senho
res criadores que já iniciaram 
a aplicação, em suas proprie
dades, das normas ditadas pe
los especialistas da F.E.C. 

De acôrdo com os Têrmos de 
Ajuste firmado, entre o Depar
tamento Nacional da Produ
ção Animal e a Secretaria de 
Agricultura, Indústria e Co
mércio do Estado do Rio Gran
de do Sul, publicado no «Diá
rio Oficial» de 8 de a.gôsto de 
1955, reuniram-se na Fazenda 
Experimental de Criação «'cin
co Cruzes», em Bagé, os téc
nicos do Ministério da Agri
cultura e da Secretaria de 
Agricultura, para debaterem e 
formularem um programa de 
pesquisas zootécnicas e agros
tológicas, que resultasse de 

fato em benefício da pecuária 
riograndense. 

No período de 20 a 24 de fe
vereiro de 1956, foi pelos téc
nicos em questão, elaborada 
um programa de trabalhos 
com o respectivo orçamento, 
que desde então vem sendo 
reaJ.izado na mencionada F.E. 
C. do Ministério da Agricultu
ra e nas Estações Experimen
tais de Vacaria, São Gabriel e 
Montenegro, da Secretaria de 
Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
~sse trabalho conjunto de 

técnicos federais e estaduais, 
conjugando seus esforços na 
resolução de nroblemas zootéc
nicos e ·agrostológicos, tem al
cançado resultados amplamen
te satisfatórios. 

Em 1956 e 57, o Ministério 
da Agricultura, dedicou a es
sas pesquisas, além das ver
bas próprias à Fazenda Expe
rimental de Criação de Bagé, 
respectivamente, as importân
cias de •Cr$ 1. 500. 000,0() e 
Cr$ 2.000.000,00 . 

O programa elaborado, .fo
calizou três assuntos princi
pais, focalizados nos seguintes 
grupos: 

Melhoramento forrageiro. 
Melhoramento animal e 
Dentro dêsses grupos, vá-

rios experimentos foram pro
gramados alguns já concluí
dos e outros em andamento, 
apesar de em 1958 e 1959, as 
verba·s previstas no orç:;~men
to daquele exercício, terem si
do incluídas no plano de eco-
nomia. · 

No grup:o Melh1lramento 
Forrageiro, foram programa
dos os se.guintes trabalhos : 

a) Fazenda Experimental 
de Oriaçã.o em Bagé. 

Experimentação 
. 1) :I!lxperi~cia de rotação 

de trigo com leguminosas for· 
raueiras perenes : cornichão 
e alfafa. Ensaio em parce·las. 
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2) Ensaio de pastoreio de 
trigo com ovinos. 

3) Ensaio de adubaçã-o em 
parcelas cam Azevem, T. Sub
terraneo .Oa. N.P .K. 

4) Ensaio de combate às 
plantas nocivas por meio qui
mico e rmecan·ico, comparando 
igua~mente a determinação da 
melhor época da aplicação de 
herbicidas e da dosagem mais 
económica. 

5) Ensaio com pastagens 
artificiais. 

6) Ensaio de manejo de 
pastagem nativa. Será estuda· 
da am pot1·eiros usando ani
mais, novilhos e ovinos e ob
servando-se a influénoia da 
adubação e rotação do pasto
reio. 

MELHORAMENTO ANIMAL 

Ga.do Leiteiro 

Conta a F.E.C. em Bagé, 
dentre suas amplas atividades, 
com dois rebanhos leiteiros 
das raças Jersey e Vermelha 
da Dinamarca, respectiva
mente. 

Raça Jersey - O rebanho 
desta raça na F.E.C. de Bagé 
é provàvelmentc um dos maio
res plantéis da raça (puros de 
origem) existentes do País, 
contando atualmente com qua
se 200 animais. Sua produção 
leiteira média é atualmente de 
2. 446, lcs. em 305 dias, ou 8,0 
ks. por vaca, havendo ani
mais com produção média su
perior a 10,0 ks. 

Raça Vermelha da Dina
marca - Embora de introdu
ção recente no País, esta raça 
vem se revelando de grande 
importância .futura, em virtu
de de sua perfeita adaptação 
ao meio. Apresenta uma produ· 
ção média por lactação de 
2.763,2 ks. em 305 dias, ou à 
média diária de 10,0 ks., ha
vendo animais que apresenta
ram médias superiores. 

Gado de co1·te 

Os rebanhos de gado de cor
te são constituídos pelas ra
ças Hereford, Devon e Polled
Angus, cuja criação vem obe
decendo a um plano de sele
ção e melhoramento inicial
mente elaborado. O plantel 
mais numeroso é o Polled
Angus representado atualmen· 
te por um total de 254 ani
mais, dos quais 121 puros de 
origem e os restantes 133 pu
ros por cruzamento. 

· Seu comportamento tem si
do satisfatório, apresentando 
rendimento semelhante ao al
cançado pelos rebanhos parti
c·ulares· da região. 

Realiza ainda a F.E.C. de 
Bagé um excelente trabalho 
de cruzamento Angus-Nelore, 
visando reunir em animais 5/8 
Angus e 3/8 Nelore um núcleo 
básico à formação de um re
banho capaz de oferecer as 
vantagens das duas espécies 
que vêm sendo . cruzadas. Os 
resultados já alcançados de
monstram o acêrto com que o 
trabalho vem sendo executa
do, traduzido pelo rendimento 
das carcaças dos mestiços dos 
vários graus de sangue. 

II- Ovinos 

Os rebanhos ovinos cxisten
tes na F.E.C. de Bagé, são 
representados pelas raças 
Corriedale e Romney Marsh 
c, no Pôsto Zootécnico da 
Fronteira, pelas raças Merino 
Australiano, Corriedale e Rom
ney Marsh. 

Em ambos os estabeleci
mentos o objeto visado é ob
ter reprodutores de alta pro
dutividade de lã c de compro
vada pureza para êste atribu
to a .fim de serem usados por 
meio de· inseminação artificial 
na elevação da média ~per ca· 
pita:~> de lã do rebanho rio· 
grandensc. 
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iii - .Aves 

A parte de melhorámento de 
aves acha-se a cargo dos P. 
Z. da Serra e das ·colõnias em 
cujo programa de trabalho são 
encarados os seguintes tópi
cos: 

a) Melhoramento do plan
tel Leghorn para a produção 
de ovos; 

b) Melhoramento de plan
té's New-Hampshire e Rhode 
Island no sentido de uma pro
dução mista, -carne e ovos; 

c) Introdução e estudo da 
raça White American. 

d) Cruzamentos industriais 
- produção de carne. 

(New-Hampshire x Rho
des) 

e) Melhoramento dos plan
téis de Mamouth Bronzeado 
- Introdução da raça Broad 
Breast Bronzeado; 

f) Melhoramento do Mar
reco PekiJ1 Gigante. 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

Os trabalhos de insemina
ção artificial no Estado do Rio 

·Grande do Sul, compreendem 
bovinos de corte, leite e ovi
nos. 

A aplicação do método em 
bovinos de corte, teve inicio na 
temporada 57·58, quando foram 
inseminadas 3.836 vacas. 

A orientação seguida nesse 
serviço, foi a mesma já usa
da com êxito nos trabalhos de 
inseminação artificial com n 
espéCie ovina. 

A aplicação do método foi 
efetuada nas próprias Fazen
das, utiFzando-se reprodutores 
de propriedades particulares 
ou cedidos pelo Serviço de Fi
slo-Patología da Reprodução 
e Inseminação Artificial. 

Os práticos inseminadorcs 
que trabalharam nessas pro
priedndes, todos êles possuíam 

curso prático de inseminação, 
e obedeceram a orientação 
técnica do P.r. Art. de Pelotas. 

Na temporada de reprodu
ção 58/59, o número subiu pa- · 
ra 10.116. 

O índice de fecundação d~s 
trabalhos realizados em bovi
nos, apresentou cifras bas· 
tante compensad'Oras, dado o 
s!stema de fazer anteriormen
te, ao início dos trabalhos, o 
contrõle baseado em exame 
fisio-patológico dos órgãos ge
nitais de tõdas as fêmeas a 
serem inseminadas, sendo 
também realizados os testes 
de sõro aglutinação, para 
diagnóstico de brucelose e pro
va de tuberculinização. 

No biénio 58/59, o Ministé
rio da Agricultura, em coope
raçã'D com a Cooperativa Su
lina de Inseminação Artificial 
e o Escritório Técnico de Agri
cultura (ETA) realizou um 
trabalho pioneiro no Brasil 
com sêmen importado dos Es
tados Unidos da América do 
Norte. Os doadores de sêmen 
são an'mais importados de al
ta produção. A repercussão 
favorável do trabalho, no Rio 
Grande do Sul, foi de molde 
a entusiasmar criadores em 
diferentes Municípios, que se 
reúnem para fundação de no
vas Cooperativas de insemina
ção artificial. 

No trabalho preparado pe
lo Professor Enos J. Perry pa· 
ra o National Association of 
Artificial Breeders of U.S.A., 
em Atlantic City, é o Brasil 
situado como o 13.o país do 
mundo que percentualmente 
·aplica a inseminação artificial, 
utilizando sêmen congelado. e 
o 23.0 no número de animais 
bovinos insemlnt\pos, utilizan
do-se dos diversos processos 
conservação de sêmen. 

Ainda, em 1959, no Serviço 
ele Fisiopatologia da Repro
dução c Tnsem!nação Arti!i-
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cial, teve inicio o estudo de 
uma técnica de conservação de 
sêmen à temperatura ambien
te, processo que barateará o 
serviço, permitindo ainda, o 
atendimento mais franco, a 
criadores localizados cm re
giões pobres em transporte. 

Na espéc:te ovina, na tem
porada 57-58, 185 .456 ovelhas 
foram Inseminadas, para cen
to e oitenta e um mil e nove
centas na temporada de 58-59. 

Mais de duas .centenas de 
propriedades foram atendidas, 
o que representa contribuição 
inestimável ao melhoramento 
quantitativo e qualitativo da 
lã. 

11: imperioso ressaltar que 
êste trabalho realizado exclu
sivamente pelo Ministério da 
Agricultura, coloca o Brasil 
na primeira linha dos paises 
que aplicam a Inseminação 
artificial em ovinos. 

DADOS REFERENTES AOS TRABALHOS DE INSEMIN.AÇAO ARTI
FICIAL NO RIO GRANDE 00 SUL, NOS ANOS DE 57, 58, 59 

1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 

1956-1957 
1957-1958 
1958-1959 

Ovinos 

Temporadas 

• o ••••••••••• o ••••••••• 

•••••••••••••• o •••• o ••• 

••••••••••••••••••• o ••• 

Total 
Inseminações 

150.457 
190.500 
181.900 (0 ) 

BOVINOS - RAÇAS DE CORTE 

Temporadas 

•• o •• o • o o ••• o •••••••• o • 

o o •••••••••••••• '. o •••• 

o •• o ••••••••••••• o o • o •• 

Primeiras 
Inseminações 

2.587 

2.587 

"· 

( •) Prejudicada pelas enchentes. 

% Fecundação 

62,9 
65,87 
65,0 

Total 
Inseminações 

638 
3.836 

10.116 

14.590 
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TRABALHOS COM S];:MEN CONGELADO, IMPORTADO DOS 
·ESTADOS UNIDOS 

1958 
1959 

Anos 

•••••• o ••••••• o •••• o o ........ . 

O o O o O O O O O 0 0 O O O O O 0 0 I O 1 O O O O O O O O 

Primeiras 
Inseminações 

166 
211 

377 

Total 
Inseminações 

237 
561 

798 

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE OS ANOS DE 
1956, 1957, 1958 E 1959, NO RIO GRANDE DO SUL 

Cr$ 

1956 ... ····.······································ 3. 886.034,10 
4.164.670,10 
5.406.900,00 
4.500.000,00 

1957 • 
1958 . 
:!.959 . 

O O O O O O O I I O o o o o o o o 0 o o o o 0 0 o 1 o o 0 O O o t o o o o o o O O 0 0 0 o 

•• o • o • o ••••• o •• o o •••• o •••••• o •• o ••••• o •• o' • ••• 

•• o • o ••• o •••••••••••••••• o ••• o • o o ••••••• o ••• o 

DADOS SOBRE O RIO GRAN
DE DO SUL, NO EXERC'.tCIO 

DE 1957 

Setor Exposições de Animais 

Foram conced'dos auxilias no 
valor de Cr$ 315.000,00 (trezen
tos e qu;nze mil cruzeiros) a 7 
Exposições Regionais de Animais, 
realizadas no Estado do Rio Gran
de do Sul. 

Setor Registro GeneaZógico 

Em 1957, foram beneficiadas 5 
Associações de Registro Genealó
gico no Estado do R;o Grande do 
Sul, num total de Cr$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil cru
zeiros). 

Setor suvrimentos pelo regime da 
Lei n.o 1.489, de 10-12.51 

Em 1957 foram enviados à 
Inspetoria Regional da DFPA, em 
Pôrto Alegre. Estado do Rio Gran
de do Sul, supri•mentos num valor 

17.957.694,20 

de 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) assim distribuídos por 
finalidades : 

Pôsto de Suinocultura de Ibirubá 
- Cr$ 3.000.000,00. 

Outras verbas foram ainda en
viadas àquela repartição, assim 
discriminadas, por intermédio da 
Delegacia Fiscal do Tesouro Na
cional no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Pessoal - Cr$ 1.105.200,00. 
Material de Consumo e de Trans

formação - Cr$ 79. 000,00. 
Material Permanente - Cruzei

ros 39.500,00, 
Serviço·s de· Terceiros - Cruzei-

ros 78. 000,00. . 
Encargos Divers6s - Cruzeiros 

50. 000,00, num total geral de Cru
zeiros 1. 351.700 00 (um milhão, 
trezentos e cinqUenta e um mil e 
setecentos cruzeiros). 

Assim, ascendeu ao total de Cr$ 
5.146.700,0'0 (cinco milhões, cento 
e quarenta c seis mil e setecentos 
cruzeiros) as verbas enviadas à 
I, R; em Pôrto Alegre, Estado do 
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Rio Grande do Sul, no exercício de 
1957~1958. 

Setor Registro Genealógico 

Foram concedidos auxilias a 4 
Associações de Registro Genealó
gico no Rio Grande do Sul num 
total de Cr$ 380.000,00 (trezentos 
e oitenta mil cruzeiros) . 

Setor 1ilf111Jos·ições de Animais 

Em 1958, foram beneficiadas 16 
Associacões Rurais do Estado do 
Rio Grande do Sul para realiza
ção de Exposições Regionais de 
Animais, num montante de Cru
zeiros 820.000,00 (oitocentos e vin
te mil cruzeiros). 

Setor Supritmentos pelo regime 
da Lei n.0 1.489, de 10-12-51 

Em 1958, foram enviados à Ins-
petoria Regional da DFPA em 
Pôrto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul, suprimentos para diver
sas finalidades, tais como : 

Pôrto de Suinocultura de Ibiru
bá ~ Cr$ 3.000.000,00. 

Desenvolvimento da produção -
Cr$ 1.000.000,00. 

Prêmios pela construção de silos 
e fenis - Cr$ 60.818,10. 
q•ue totaliza a importância de Cr$ 
4.060.818,10 (quatro milhões, ses
senta mil, oitocentos e dezoito cru-
zeiros e dez centavos). ' 

Além dessa importância que foi 
movimentada pelo regime da Lei 
n.0 1.489, de 10 de dezembro de 
1951, foram ainda enviados àquela 
lnspetorla Regional outras verbas 
assim discriminadas, por intermé
dio da Delegacia Fiscal do Tesou
ro Nacional, no Estado do Rio 
Grande do Sul : 

Pessoal - Cr$ 1. 225. 200,00. 
Material de >Consumo e de Trans

formação - Cr$ 516.000,00. 
Material Permanente - Cruzei

ros 120.500,00. 
Serviços de Terceiros - Cruzei

ros 218.000,00. 

Encai·gos Diversos -· Cruzeiros 
52.500,00. 

Equipamentos e instalações -
Cr$ 70.000,00. 
que totaliza a importância de Cru
zeiros 2. 202. 200,00 (dois milhOes, 
duzentos e dois mil e duzentos cru
zeiros). 

Assim ascendeu ao total de Cru
zeiros 7 .463. 018,10 (sete milhões, 
quatrocentos e sessenta e três mil, 
dezoito cruzeiros e dez centavos), 
as verbas enviadas à I.R. em Pôr
to Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, no Exercício de 1958. 

1959 

Setor Registro Genealógico 

Em 1959, foram auxiliadas 6 As
sociações de Registro Genealógico 
num total de Cr$ 950.000,00 (no
vecentos e cinqüenta mil cruzei
ros), no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Setor de Ea:posições de Animais 

18 Associações Rurais do Esta
do do Rio Grande do Sul foram 
beneficiadas com auxílios para 
realização de Exposições Regionais 
de Animais, cujo valor ascendeu a 
Cr$ 710.000 00 (setecentos e dez 
mil cruzeiros) . Além dêsses auxí
lios, foi ainda distribuída à Dele
gacia Fiscal do Tesouro Nacional 
em Pôrto Alegre, Rio Grande do 
Sul, a importância de Cruzeiros 
4.000.000,00 (quatro milhões de 
cruzeiros) destinada à Exposição 
do Centenário da 'Cidade de Bagé, 
naquele Estado sulino. 

Setor suprfunentos pela regime da 
Lei n.o 1.489, de 10-12-51 

Em 1959, foram enviados a fun
cionári'()S lotados na Inspetoria 
Regional da .DFP A em Pôrto Ale
gre, no. Estado do Rio Grande do 
Sul, suprimentos no valor de C~·u
zeiros 2.281.538,00 (dois milhões 
duzentos e oitenta e um mil, q,ui-
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nhentos e trinta e oito cruzeiros), 
assim discriminados : 

Põsto de Suinocultura dé Ibirubá 
- Cr$ 2.238.000.00. 

Auxílios pela construção de silos 
e fenis - Cr$ 43.538,00. 

Além· dessas importâncias foram 
ainda enviados à I.R. em Pôrto 
Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, recursos outros, abaixo trans
critos, por intermédio da Delega
ela Fiscal do Tesouro Nacional na
quele Estado, ass'm discrimina
dos: 

Pessoal - Cr$ i.225.200,00. 
Material Permanente - Cruzei

ros 60.000,00. 

Material de Consumo e de Trans
formação - Cr$ 395.000,00. 

Serviços de Terceiros - Cru
zeiros 267. 000,00. 

Encargos Diversos Cruzeiros 
51.000,00. 

Equipamentos e Instalações -
Cruzeiros 100.000,00. 
num total de Cr$ 2.098.200.00 (dois 
milhões, noventa e oito mil e du
zentos cruzeiros) . 

Assim, ascendeu ao total de Cru
zcü·os 10. 039.738,00 (dez milhões, 
trinta e nove mil e setecentos e 
trinta e oito cruzeiros) as verbas 
enviadas à I.R. em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, no 
exercício de 1950. 

APLICAÇÃO DO «PLANO DE REVENDA» NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL - 1957 

No exercício de 1957, o Estado do Rio Grande do Sul, foi beneficiado com 
Financiamwwtos que atingi1'~m Or$ 7.763.344.00 (sete miZMes setecen
tos e sessenta e trlis mil, trezentos e quarenta e quatm cruzeiros),. atra
vés dos quais, os crta4ores daquele Estado, erm número de 67, adquirirann 
416 reprodutores das espéd&s bovina, ovina, e eqüina, co-nforme o quadro 
àemonstrati'Vo abaixo : 

Espécie - Raça MMiw•/ F<m""' Total Totnl em Cr$ 

Bovina - Holandeza 10 111 121 3 .191. 344.00 

Bovlna - Devon . . . 13 . 74 87 1.190. 000,00 

Bovina- Hereford . 15 43 58 1.145. 000,00 

Bovina - Jersey . . . 3 65 68 1.006.500,00 

Bovina - Nelore 13 - 13 226.000,00 

Bovina - Charolês . . 12 - 12 136.000,00 

Bovina - P. Angus 6 - 6 78.000,00 7.067.844,00 

- - -
72 293 365 

- - -
Ovina-Corriedale 2 9 11 353.500,00 

- -- -
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Espécie - Raça 

Ovina- R. Marsh 

Ovina - Ideal 

Eqüina-Creoula 

Bovinos 
Ovinos 
Eqüi.nos 

. . 

Total 

Machos 

10 
-

6 
-

18 
-

2 
--

-- 421 -

Fêmeas 

- -
I ---

20 
--

29 
--

2 
--

Total 

10 -
26 

--
47 

-
4 

---·· 
.. 

365 
47 
4 

416 

(continuação) 

Total em Cr$ · 

I 300,000,00 

47.000,00 700.500,00 

o ••••••••• 95.000,00 

7. 763. 344,00 

Cr$ 

·r. o67 .8'14,oo 
700.500,00 
95.000,00 

7.763.344,00 

APLIC.AiÇÃO DO «PLANO DE REVENDA» NO ES'l'ADO DO RIO 
GRANDE DO SUL -- 1958 

No ea:ercício de 1958, o Estado do Rio G1·ande do suz, foi beneficiado com 
financiam11sntos que atingircr~n Cr$ 6.500,000.00 (seis 1nillwss c q1tinhen
tos mil cruzeiros), através dos quais, os criado1·es daquele Estado, d1n 
número dJs 58, a·àquiriram~ 238 reP?'odutores da.s espécies bovina c eqü·lna, 
conforme o quadro demo1wtrat•tvo abaixa : 

Espécie - Raça Machos Fêmeas Total Total em Cr$ 

I 
I . 

Bovina - Hereford 55 - 55 2. 041.000,00 

Bovina - Devon . . 2 - 2 SO.I}JO,OO 

Bovina- P. Angus 1 - 1 50.000,00 

Bovina- P. Hereford 16 - 16 3oa.ooo,oo 

Bovina- P. Dcvon . 1 - 1 38.000,00 . .. . 
Bovina - Jersey . 9 14 ~~ . 650.000 00 . • . .;> 
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Espécie - Raça Machos Fêmeas 

Bovina - Holandeza . . 11 128 
- --

95 142 
-- --

Eqüina.Creoula 1 --- -

Resumo: 
Bovinos 
EqUinos 

Total 

• o ••• o •••••••••• o o •• 

••••• ' •••••••••••••• o 

o ••••• o •••••• o ••• 

Total 

139 
-

237 
--

1 
--

237 
1 

238 

(continuação) 

Total em Cr$ 

3. 281.000,00 6.450.000,00 

• o ' •• o o • o • 50.000,00 

6.500.000,00 

.Cr$ 

6.450.000,00 
50.000,00 

6.500.000,00 

APLICA.CAO DO «PLANO DE REVENDA» NO ESTADO DO RIO 
·GRANDE DO SUL - 1959 

No exercício de 1959, o Estado do Rio Grande do Sul, foi .beneficiado com 
hnanciamentos que atingiram Cr$ 9.532.000.00 <nove milhões, quinhentos 
e t1'inta e dois mil cruzeir.os) através dos quais os criadores daquele 
Estado, em núonero de 87, adquiriram 375 bovinos, confo'T'me o quadro 
demonstrativo abaixo : 

Espécie - Raça Machos Fe?neas Total Total em Cr$ 

Bovina - Jersey . . . 2 38 40 . ......... 939.000,00 

Bovina - Holandeza 5 225 230 • o o o • o •••• 5.687.500,00 

Bovina- Devon . . 19 41 60 ••••• o •••• 1.083.500,00 

Bovina - Hereford 6 - 6 
0 O O O O O 0 0 0 I 270.000,00 

Bovina.P. Hereford 17 2 19 • o • o •••• o • 502.000,00 

Bovina- P. Angus . 2 2 4 • o •••• o ••• 450.000,00 

Bovina- S. Gertrudes 1 2 3 •• o ••••••• 300.000,00 

Bovina-Charolês . 13 - 13 • •• o o •••• ' 300.000,00 

- -- -
Total . 65 310 375 O O O 0 I 0' O O O 0 9.532.000,00 

- - --· 

1'. 

I; 
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.Resumo Geí·al : Triénio 1957/58/1959 : 

1957 ......... . 
1958 ......... . 
1959 ......... . 

416 reprodutores 
238 reprodutores 
375 reprodutores 

7. 763.344,00 
6. 500.000,00 
9. 532 . 000,00 

Total do triênio . . . . 1. 029 

Jl:sses esclarecimentos, Senhor 
Presidente, firmam o convenci
mento de que o Ministério da Agri· 
cultura vem cumprindo sua fina!l. 
dade, e nenhuma restrição lhe po
derá ser feita, em discursos ou 
debates nesta Casa do .Congresso 
Nacional. 
· Esclarecida a matéria sufic!en
temente, através dos dados forne
cidos pelo Ministério da Agricultu
ra, dou por definitivamente encer· 
rado o assunto e consagrada, mais 
urna vez, a ação benemérita do 
atual Govêrno. 

Eram os esclarecimentos que 
me cumpria dar E!'rn favor das so
licitações, implicitamente contidas 
no discurso do eminente Senador 
Mem de Sá. (Muito bem ! MUito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE - Conti· 
nua a hora do Expediente. 

O SR. ATTiLIO VIVACQUA -
Senhor Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE - ~m a 
palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua. 

O SR. ATTJ!LIO VIVACQUA 
- (*) -Senhor Presidente. 

A iniciativa do Plano de Valo
riza~:ão do Vale do Rio Doce tor
nou-se a idéia-fórça de uma cam
panha não só no seio da laborio
sa população regional, como tam
bém no âmbito da opinião pública. 

C*) ·- N4o foi revlslo pelo oNdor. 

23.795.344,00 

Fruto dessa compreensão e dês
se entusiasmo foi a fundação da 
Sociedade de Amigos do Rio Doce 
nesta cidade, em memorável reu
nião · prestigiada pelo compareci
mento do ilustre Governador do 
Estado do Espírito Santo, Dr. Car. 
los Lindenberg, de parlamenta. 
res, de representantes da Usirninas, 
da Acesita e da Companhia do 
Vale do Rio Doce, de numerosas 
figuras da nossa vida agrícola, in
dustrial e cultural. Cabendo as
sinalar a presença de expoentes da 
engenharia brasileira com notá. 
veis estudos sõbre o aproveitamen. 
to do histórico e importante rio, 
como canal navegável para Trans
porte de minério de ferro de Ita
bira e de outros produtos básicos. 

Os estatutos na nova associação, 
cuja leitura farei, dirão da impor
tância e da significação de suas · 
finalidades . 

Foram eleitos Presidentes de 
Honra d41- Sociedade os Govt1I'nado
res Carlos Llndenberg e Bias For
tes e o Embaixador Assis Chateau
briand. 

A Assembléia escolheu para Pa
trono da nova entidade o Presi
dente Juscelino Kubitschek, que 
incluiu êsse plano entre as metas 
de seu Govêrno. 

A extrema bondade dos funda
dores conferiu-me a honra de pre
sidir a Assoclacão dos Am.Lgos do 
Rio Doce, a qual contará com a in
teligência e devotamento dos ilus
tres riodocenses Deputado Mário 
Rolla e Dr. João Vidigal Martins· 
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da Costa, nos postos, respectiva
mente, de Secretário Geral e de 
Tesoureiro. 

Senhor Presidente, ·· desejo com 
estas breves palavras, deixar re
gistrado em nossos Anais tão slgni-
1:icativo acontecimento, para a cam
panha patriótica da valorização do 
Vale do Rio Doce, no qual o País 
tem uma das suas mais fundamen
tai~ e amplas bases de seu engran
decimento econômlco. - <Muito 
bem!) 

ESTATUTO A QUE SE REFERE 
EM SEU DISCURSO O SR. SE

NADOR ATTfLIO VIVACQUA. 

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
DOS AMIGOS DO RIO DOCE 

Art. 1.0 - A Sociedade dos 
Amigos do Rio Doce, socieda
de civil, de âmbito nacional, 
sem Intuito lur.rativo, .tem se
de e fôro na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Art. 2.0 - A Sociedade tem 
por finalldade : 

1) promover, Incentivar e 
coordenar estudos, iniciativas 
t: esforços em prol do desen
volvimento agro-1ndustrlal e 
cultural do Vale do Rio Doce, 
dentro do papel fundamental 
que lhe cabe na economia e no 
progresso do País, e visando, 
~spec!almente, a assistência a 
::.•.!as populações e a melhoria 
de seu padrão de vida; 

2) despertar e fortalecer, 
dentro do pensamento da ln

. tegração nacional, o espírito da 
comunidade r!odocense; 

3) d1fund\r Informações e 
conheclmentos sôbre recursos 
e bt:'lezas naturais e as possi
bilidades da região, e atrair 
para ela empreendimentos par
ticulares c correntes turísti
cas; 

4) mobilizar a opinião pú
bllca cm tôrno das necessida
des, aspirações e problemas re
gionais; 

5l congregat·, . para a exe
cução do seu programa, os ha
bitantes da região, entidades e 
instituições públicas e priva
das, homens de ciências e de 
letras, e os Amigos do Rio 
Doce em geral; . ' 

6) estreitar os vínculos ·de 
fraternidade e cooperação ,en
tre os Estados do Espfrito San
to e de Minas Gerais e os Mu
nicípios do Vale do Rio Doce. 

Art. 3.0 - A Sociedade coli
mará como programa prima
cial, a campanha pela organi
zação, execução e apoio de um 
Plano Nacional de •.ralorlzação 
do Vale do Rio Doce o qual 
compreenderá, além de outros 
objetivos: 

a) estudos, projetas e obras 
para o aproveitamento do Rio 
Doce como canal navegável 
através dos referidos Estados; 
regularização de seu curso e 
de seus afluentes, melhor dls
tribui.ção de suas águas, con
trôle de enchentes, utilização 
de potencial hldrelétrlco, pro· 
porc!onado pelas eclusas e im· 
plantação de sistemas de ir
rigação; 

b) proteção, aperfeiçoamen
to, mecanização e expansão da 
agricultura; eletrlficação ru
ral; 

c) Conservação do solo 
combate à erosão, preservação 
dos recursos naturais, defesa 
contra pra.gàs das plantações, 
reflorestamento: 

d) reconhecimento das ri
quezas minerais e sua explo
ração; 

e) criação. ao lado do par
que s!derúrgico e metalúrgico, 

I 

[: 
i' 
I 

I, 
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I 
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de novas indústrias e especial
mente, de indústrias rurais; 

fl introdução c desenvolvi
mento da piscicultura; 

g) expansão e moderniza
ção dos transportes em geral, 
em coordenação com o trans
porte fluvial ferroviário e aé
reo e . sua articulação com o 
sistema de estradas de pene
tração e de interligação regio
nais e vlcinais; 

h) construção de silos ar
mazéns de depósitos e frigorí· 
flcos; 

I) assistência financeira à 
lavoura, à indústria e. ao co· 
mércio, saneamento,.:: a-ssistên· 
ela médico.social, mêcanização 
da lavoura, educação · geral e 
técnico. profissional; 

j) desenvolvimento, nas zo
nas rurais, dos esportes da rá
dio.difusão, da televisão edu. 
cativas e dos serviços de re
creação popular; 

kl fomento do cooperati
vismo e do turismo. 

Art. 4.o - A Sociedade, a 
par dos seus demais meios de 
ação promocional : 

a) atuará junto aos Podê
res Legislativo e Executivo da 
União dos Estados do Espírito 
Santo e Minas Gerais, e dos 
Municípios capixabas e minei
ros interessados, bem como das 
Sociedades de Economia Mista 
sediadas no Vale do Rio Doce; 

b) promoverá e estimulará 
estudos, pesquisas, conferên
c1as, debates. palestras e pu
blicações sõbre assuntos e pro
blemas do Vale do Rio Doce, 
sõbre sua história, seu folclo. 
re e sua projeção na arte e na 
literatura; 

c) difundirá pela imprensa, 
rádio, televisão e cinema, e 
por outros meios de divulga
ção, informações e conheci
mentos sõbre o Vale do Rio 
Doce. 

CAPíTULO II 

Dos sócios 

Art. 5.0 - A Sociedade com
põe.sc de sócios em número 
indeterminado que serão cha
mados Amigos do Vale do Rio 
Doce. 
Pará~rafo único. Podem ser 

sócios as pessoas jurídicas ele 
clireito privado. 

Art. 6.0 - Os sócios divi
dem-se em Efetivos e Hono
l'ários. 

Art. 7.0 - Os sócios Efr;ti
vos são das seguintes cate
gorias: 

I - Contribuinte; 
II - Remidos; 
III- Beneméritos; 

IV - Grandes Beneméritos; 
V - •Cooperadores; 

VI - Patrocinadores. 

§ 1.0 - Os sócios Contribuin
tes pagarão uma jóia de ad
missão e mensalidade, as quais 
serão fixadas pela Assembléia 
Geral. 

§ 2.0 - Caberá a qualidade 
de Sócio Remido ao efetivo que 
doar cinco mil cruzeiros, des
dobrável até dez prestações 
mensais. 

§ s.o - A qualidade de Be
nemérito serã concedida so
mente ao Efetivo que doar vin
te mil cruzeiros ou mais, ou 
tiver prestado assinalados ser
viços à Sociedade. 

§ 4.0 - A qualidade de Gran· 
de Benemérito será concedlda 
somente ao Efetivo que doar 
cinqUenta mil cruzeiros ou 
mais ou tiver prestado serviço 
de excepcional relevância. 

§ 5.o - Os Rem;dos, Bene
méritos e Grandes Beneméri
tos ficam isentos de pagamen
to da contribuição mensal. 

§ s.o - São Fundadores os 
Efetivos que ingressarem na 
Sociedade até o dia da posse . 
da'· primeira Diretoria. 



•. 426-

§ 7.o - Os fundadores qt:c 
o desejarem poderão deixar rlc 
pagar a jóia. 

§ s.o - São Sócios Coopera
dores, estudantes e tôdas as 
pessoas animadas do propósito 
de colaborar com a Sociedade, 
que nela se inscrevam sem 
obrigação de pagamento de 
contribuições. 

§ g.o - São Sócios patroci. 
nadares, os que manifestarem 
seu apoio aos fins da Socie
dade. 

§ 10.o - Os Sócios Coopera
dores e Patrocinadores não 'PO
derão votar nem ser votados. 

Art. s.o -- O título de Ho
norãrio serã concedido sõmen
te a pessoas estranhas ao qua. 
dro social de excepcional mé
rito. 

Art. 9.o - São deveres so
ciais qualquer que seja a sua 
categoria, colaborar na reali
zação das finalidades da Socie
dade e zelar pelo bom nome e 
engrandecimento. 

Art. 10.o - Constituem di
reitos privativos de Sócio Efe
tivo: 
a) fazer parte da As'Sembléia 
Geral; 

b) concorrer aos cargos ele
tivos da Sociedade, votando e 
sendo votado; 

c) representar, individual
mente, contra qualquer ato de 
órgão da Sociedade. 

Art. 11 - A qualquer sócio 
caberã o direito de gozar das 
vantagens proporcionadas pela 
Sociedade, desde que não con
trariem os direitos privativos 
dos Efetivos . 

Art. 12 - A admissão de 
sócio contribuinte ou coopera. 
dor far-se-ã mediante propos
ta de qualquer sócio Efetivo e 
aprovada pela Diretorla. 

Art. 13 - A qualidade de 
s6cio só se perde por incapa
cidade moral ou pela prãtica 
cie atos ou propagação de 
idéias incompatíveis com o pro-

grama e os fins da Sociedade, 
a juízo da Assembléia Geral. 

Art. 14 - É considerado lí
cenciaddo o sócio que, medi
ante comunicação . prévia à So
ciedade, ausentar-se por tem-
po indeterminado; · 

Parãgrafo único. Enquanto 
durar a sua ausência o sócio 
licenciado fica dispensado do 
pagamento de mensalidade e 
não poderã fazer parte da As
sembléia Geral nem ser vo
tado. 

Art. 15 - É considerado só
cio impedido o não licenciado 
que se atrasar, durante três 
meses, consecutivos, no paga
mento das respectivas mensa
lidades. 

Parãgrafo único. Ao sócio 
impedido é vedado o direito de 
participar das atividades so .. 
ciais até que tenha sido quita
do ou anistiado pela Assem
bléia Geral. 

CAPiTULO III 

Dos órgá,os 

Art. 16 - São os seguintes 
os órgãos da Sociedade : 
I-Assembléia Geral; 
II-Conselho Consultivo; 
III-Dlretoria; 
IV - Comissão· Fiscal; 
V- Grande Conselho; 

VI - Diretorias locais e De
legações da Sociedade; 

VII- Núcleos de Amigos do 
Rio Doce. 

CAPiTULO IV 
.• 

Da Assembléia Geral 

Art. 17 - A Assembléia Ge. 
ral, ór.gão ·soberano da Sacie. 
dade, é formada exclusivamen. 
te pelos sócios efetivos em 
pleno gôzo dos seus direitos 
sociais. 

Art. 18 - Compete priva
tivamente à Assembléia Ge
ral: 

• ': 

I 

tl 
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I 
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a) Interpretar e reformar 
êste Estatuto bem como resol
ver sôbre suas omissões; 

b) Eleger o Conselho Con
sultivo que será renovado 
anua~mente pelo têrço e dois 
terços do Grande Conselho; 

c) ~leger e destituir os 
membros da Diretoria; 

d) Eleger a Comissão Fis
cal; 

e) Deliberar sôbre o rela
tório e a prestação de contas 
da Diretoria; 

f) Deliberar sôbre o orça
mento; 

g) Fixar o valor da jóia de 
admissão e da mensalidade; 

h) Dispor do património 
social; 

i) Conceder o título de Be
nemérito, Grande Benemérito 
e Honorário; 

j) Resolver sôbre a disso
lução da Sociedade; 

k) Elaborar o Regimento 
Interno da Sociedade. 

§ 1.o - A Assembléia Geral 
realizará uma seção ordinária 
por ano na segunda quinzena 
de març~, para deliberar sôbre 
o disposto nas letras b, e /, 
dêste artigo e, nos anos ím
pares, a fim também de. el:
ger a Diretoria e a Com.Jssao 
Fiscal. 

§ 2.o - Com exceção do pre
visto no parágrafo anterior, a 
Assembléia Geral só ·se reúne 
extraordinàriamente. 

§ s.o - A Assembléia Geral 
só funciona em primeira con. 
vocação com a presença da 
maioria dos sócios efetivos e 
em segunda, com a do mínimo 
de trinta, salvo disposição em 
contrário dêste Estatuto. 

§ 4.o - Para resolver sôbre 
destituição de Diretor, dispor 
do patrimnôio social, conceder 
titulo de Benemérito, Grande 
Benemérito ou Honorário ou 

para reformar êste Estatuto, o 
q!torunn mínimo de efetivos 
para funcionar em segunda 
convocação será de sessenta. 

§ 5.o - Salvo disposição em 
contrário dêste Estatuto, a As
sembléia Geral delibera por 
maioria de votos dos presen
tes. 

§ 6.0 - Só por aprovação do 
mínimo de três quartos do nú
mero dos presentes pode ser 
destituído Diretor ou dissolvi
da a Sociedade. 

§ 7.0 - Só por aprovação 
do mínimo de dois terços do 
número dos presentes pode ser 
reformado êste Estatuto ou ser 
concedido o titulo de Benemé
rito, Grande Benemérito ou 
Honorário. 

§ s.o - A Assembléia sã
mente poderá destituir Dire
tor, reformar êste Estauto, 
conceder o título de Beneméri
to, Grande Benemérito ou Ho
norário, bem como dissolver a 
Sociedade mediante parecer do 
Conselho Consultivo. 

§ 9.0 - As sessões de As
sembléia Geral são presididas 
pelo Presidente da Sociedade, 
ao qual compete resolver as 
questões de ordem. 

§ 10 -A Mesa da Assem
bléia Geral é completada pelo 
Secretário Geral e por um dos 
Secretários. 

§ 11 - A Assembléia Geral 
reúne.se convocada pelo Pre. 
sidente da Sociedade, e extra
ordinàriamente por decisão 
sua do Conselho Consultivo do 
Gr~nde Conselho, da Diretoria, 
do Presidente ou a requerimen
to de mais de cinqüenta sócios 
efetivos em pleno gôzo dos seus 
direitos. 

§ 12 - A Assembléia Geral 
deliberará mediante parecer do 
Conselho, sôbre as letras a, g, 
a··· i e j dêste artigo e a res-· 
p~it~ .de eliminação de sócio. 
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CAPíTULO V 

Do Conselho Consultivo 

Art. 19 - O Conselho Con
sultivo se compõe de Secretá
rio Geral e mais trinta sócios 
efetivos, eleitos pela Assem
bléia Geral e com mandato por 
três anos. 

Parágrafo único. A renova
ção dos membros do Oonselho 
Consultivo não pertencentes à 
D.iretoria far-se-á no seu têr
ço anualmente. 

Art. 20 - Compete privati
vamente ao Conselho Consul
tivo : 

I - Proceder aos estudos e 
emitir pareceres sôbre tôdas 
as matérias constantes dos ar
tigos 3.0, 4,0 e s.o; 

II - Resolver sôbre os ca
sos urgentes de omissão dêste 
Estatuto; 

III - Eleger o Grande Con
selho qu~) se renovará anual. 
mente pelo térço; 

IV - Decidir em definitivo 
sôbre as penalidades aplicadas 
pela Diretoria, e"cetuado o ca
so de eliminação, que é da 
competência da Assembléia 
Geral; 

V - Preencher as vagas 
ocorridas na Diretoria durante 
o seu manda to; 

VI - Resolver em definitivo 
sõbre a recusa de admissão de 
contribuinte, remido ou coope
rador; 

VII ...:.. Emitir parecer sõbre 
as propostas relativas à refor
ma do E·statuto, a concessão 
do título de Benemérito, Gran
de Benemérito ou Honorário 
à dest!tuicão do Diretor, à eli
m!nacão de sócio, ao patrimó
nio social e à disso! ução da 
Sociedade; 

VIII - Ser o órgão consul
tivo da Diretoria em todos os 
assuntos administrativos; 

IX - Criar Comissões Téc
nicas e designar os respectivos 
membros; 

X - Adotar medidas úteis à 
Sociedade e propor aos demais 
órgãos aquelas que forem de 
decisão privativa dêstes; 

XI - Elaborar o Regimen
to da Sociedade, o qual com
pleta o Estatuto. 

Art. 21 - O Conselho Con
sultivo será dirigido por um 
Presidente, 5 Vice-Presidentes, 
2 Secretários. 

§ 1.o - O Conselho Consul
tivo só funciona com a pre· 
sença da maioria dos seus com
ponentes; 

§ 2.o - O Conselho Consul
tivo del)berará por maioria de 
votos com a presença mínima 
de 1/3 de seus membros. 

§ a.o - Na sessão ordinária 
de marco deverá o Conselho 
Consultivo proceder à renova
ção do Grande Conselho; 

§ 4.o - O 'Conselho Consul
tivo reúne.se, convocado pelo 
Presidente da Sociedade e por 
decisão sua, da Assembléia 
Geral, do Grande Conselho, da 
Diretoria, do Presidente ou a 
requerimento de mais i''! trin
ta sócios efetivos. 

CAPíTULO VI 

Da Diretoria, 

Art. 22 - A Diretoria com. 
põe.se de quinze sócios efeti. 
vos eleitos pela Assembléia Ge. 
ral com mandato por três 
anos e dos seguintes cargos: 

I- Um Presidente; 
II - Cinco Vice.Presidentes; 
III- Um Secretário Geral; 
IV - Três Secretários: 
V- Um Tesoureiro; 

VI - Dois Sub-Tesoureiros; 
VII- Um Bibliotecário; 

VIII- Um Sub-Bibllotecár!o. 
Art. 23- Compete coletiva

mente à Diretoria ·: 
··a) Superintender tõda a vi
da administrativa da Socie. 
dade; 

b) Organizar, criar ser. 
viços de carátcr permanente ou • I 
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transitório, suprimi.los, con. 
forme as necessidades e a con
veniência da Sociedade e sua 
situação financeira, <>Uvido o 
Conselho Consultivo. A Dire. 
tor5 a ficarão subordinados to
dos os serviços, cabendo ao 
Presidente e ao Secretário Ge
ral dirigi.los, podendo, admitir 
ou dispensar funcionários ou 
empregados, e fixar-lhes os 
vencimentos; autorizar ou fa
zer despesas necessárias ao 
cumprimento de seus fins e ob
.ictivos; 

c) Apresentar anualmente 
à Assembléla Geral para a 
sessão ordinária rela tório da 
sua gestão; 

d) Advertir ou suspender o 
sócio cuja atitude esteja sendo 
inconveniente para a Socieda
de, dentro ou fora desta; 

e) Pronor ao 'C<>nselho Con
:;ultivo eliininação de sócio que 
estiver em atitude contrária 
aos propósito:J da sociedade ou 
de desprestigio para esta; 

fl Resolver em caráter pri
vativo sôbre convocação da 
Assembléia Geral, do Conselho 
Consultivo e do Grande C'onse. 
lho. . . 

~ 1,0 - A Diretoria reun'r
se á ordinàriamente uma vez 
por mês e extraordinàriamente 
por deliberação sua ou do Pre
sidente ou a pedido do mínimo 
de três Diretores; 

·§ 2.o - A Diretorla só f~n
cio:m com a presença da ma•o
ria dos seus membros; 

§ 3.o - A Diretoria só deli
bera por maioria de votos dos 
presentes; 

§ 4.o - As sessões da Dire
toria serão presididas pelo Pre
sidente e secretariadas pelo Sc
cretár: o-Geral; 

§ 5,o - Das penalidades 
aplicadas pela Diretoria aos 
sócios cab,erá recurso para o 
Conselho Consultivo da de 
suspensão e da de eliminação 
para a Assembléia Geral. 

Art. 24 - Compete ao Pre
sidente : 
. a) Representar ativa ou pas

siva, judic'al ou extra-judicial
mente, a Sociedade; 

b) Coordenar as atividades 
da sociedade; 

c) Convocar e presidir as 
reuniões da Assembléia Geral. 
do Conselho .Consultivo e da 
Diretoria; 

d) Fazer executar tôdas as 
disposições dos Estatutos e do 
Regimento Interno; 

e) Assinar a correspondên
cia oficial da Sociedade aos 
membros do Poder Público; 

f) Administrar, com o Te
soureiro, o Património da So
ciedade; 

g) Nomear e dispensar fun
cionários, fixar-lhes vencimen-
tos; . 

h) Autonzar as despesas e 
os respectivos pagamentos; r~
ceber as subvenções e os auxi
lies concedidos à Sociedade; 

i) Ass 'na r ou autorizar os 
comunicados feitos à impren
sa em nome da Sociedade; 

j) Apresentar relatório sô
bre as at'.vidades sociais du
rante sua administração. 

Art. 25 - Aos Vice-Pres'
dentes compete : 

I - Substituir o Presidente 
em suas faltas e impedimentos 
por ordem decrescente de ida
de; 

II - Auxiliar o Presidente 
no desempenho das ·~uas atri
buições; 

III - Presidir as cinco co
missões .gerais na forma esta
belecida pela Diretoria. 

Art. 26 - Ao Secretário Ge
ral compete : 

a) preparar o Expediente 
da Sociedade, elaborar pro
gramas de conferências, pla
nos de trabalho e tudo que pos
sa interessar ao desenvolvi. 
mente da Sociedade; 
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b) Assinar e encaminhar o 
expediente geral; 

c) Redigir e distribuir co
municados à imprensa, medi
ante prévia autorização do 
Presidente; 

d) Coligir os 'elementos ne
cessários aos relatórios par
ciais e anual da Diretoria; 

e) Ter sob a sua guarda e 
responsabilidade os bens mó
veis da Sociedade, exceto os 
valores. 

Art. 27 - Aos Secretários 
compete: 

a) Substituir o Secretário 
Geral nas suas faltas e im
pedimentos por ordem decres
cente de idade e auxiliá-lo no 
desempenho das suas atribui
ções; 

b) Redigir as atas das reu
niões da Assembléia Geral, do 
Conselho Administrativo e da 
Diretoria; 

c) Organizar o registro dos 
sócios; 

d) Organizar o cadastro 
das Sociedades filiadas e de 
tôdas as que tiverem relações 
com a Sociedade. 

Art. · 28 - Ao Tesoureiro, 
responsável pela administra
ção do patrimônio da Socieda
de c chefe da tesouraria com
pete: 

a) Ter sob sua guarda e 
responsabilidade todos os va
!ores em dinheiro e títulos per
tencentes à Sociedade; 

b) Arrecadar a receita, de
positando.a em Banco, a juízo 
da o:retoria; 

c) Assinar os recibos em 
geral. e, com o Presidente em 
exercício, os cheques para re
tirada de dinheiro; 

d) Efetuar os pagamentos 
autorizados por escrito, pelo 
Presidente; 

e) Propor a criação dos lu
gares necessários aos serviços 
da Tesouraria bem como a de
signação dos respectivos em
pregados; 

f) Organizar e assinar os 
balancetes trimestrais e ba
lanços a serem apresentados 
ao Conselho Fiscal, responden
do pela sua inteira exatidão; 

g) Ter em dia, clara e per. 
feitamente legalizada, a escri
turação concernente ao servi
ço que superintende; 

h) Proceder e fechar, no 
fim de cada ano fiscal o ba
lanço geral do acervo da So
ciedade a fim de ser apresen
tado ao Conselho Fiscal para 
exame e julgamento. 

Art. 29 - Aos Sub-Tesou
reiros compete : 

a) Substituir o Tesoureiro 
em suas faltas e impedimen
tos por ordem decrescente de 
idade e auxiliá-lo no desem
penho de suas atribuições; 

b) Escriturar os recibos 
das mensalidades dos sócios 
contriiYuintes e prestações dos 
sócios que se quiserem re
mir; 

c) Escriturar as despesas 
feitas por conta das subven
ções oficiais recebidas pela 
Sociedade; 

d) Auxiliar o Tesoureiro, 
quando por êste solicitado, 
sobretudo na ocasião de orga
nização de balancetes e ba
lanços. 

Art. 30 - Ao Bibliotecário 
compete organizar e manter 
em ordem a Biblioteca e o 
Arquivo. 

Art. 31 - Ao Sub·Bibliote
cário compete substituir o Bi
bliotecário em seus impedi
mentos e auxiliá-lo no desem
penho das suas atribuições. 

CAP1'l'ULO VII 

Da Comissão Fiscal 

Art. 32 - A 'Comissão Fis
cal tem mandato por dois anos 
e se compõe de três membros, 
eleitos pela Assembléia Geral. 

§ 1.0 
-. Compete à Comissão 

Fiscal : 
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a) Examinar a proposta or
çamentária; 

b) Examinar os balancetes 
e balanços; 

c) Dar parecer sôbre a 
prestação anual de contas da 
Diretoria. 

CAPíTULO VIII 

Do Grande Conselho 

Art. 33 - O Grande Conse
lho compor-se-á de noventa 
sócios Efetivos com mandato 
por três anos, escolhidos pelo 
Conselho Consultivo. · 

Parágrafo único· - A reno. 
vação do Grande Conselho 
far.se.á no seu têrço, anual. 
mente. 

Art. 34 - Ao Grande Con
selho compete : 

a) manter a orientação das 
atividades da Sociedade, den
tro dos objetivos enumerados 
no artigo 2.o; 

bl criar novos cargos de 
Diretor, salvo os de Presiden
te, e eleger Patronos da Socie
dade e seus Presidentes de 
Honra. 

Art. 35 ·- O Grande Con
~lho reunir-se-á por delibera
çao sua, de seu Presidente, da 
Assembléia Geral, do Conselho 
Consultivo, da Diretoria, do 
Presidente da Sociedade ou a 
requerimento de mais de cin
qüenta sócios Efetivos. 

§ 1.0 - O Grande Conselho 
terá um Presidente, cinco Vi
ce-Presidentes, um Secretário e 
três Sub.-secretários, por êle 
eleitos anualmente. 

§ 2.0 - Compete ao Presiden. 
te presidir as sessões do Gran
de Conselho e dirigir.lhe as 
ativldades; 

§ 3.0 - Aos Vice-Presiden
tes compete auxiliar os Presi
dentes no. desempenho das 
suas funções e substitui-los 
em seus impedimentos por or
dem decrescente de idade; 

§ 4.0 - Ao Secretário com
pete secretariar o Grande 'Con
selho inclusive as sessões; 

·§ 5.0 - Aos Sub-Secretários 
compete auxiliar o Secretário 
no desempenho das suas fun
ções e substituí-los em seus 
impedimentos por ordem de
crescente de idade. 

CAPíTULO IX 

Dos demais órgãos da 
Sociedade 

Art. 36 - Mediante delibe. 
ração do Conselho Consultivo 
poderá ser criada em Brasilia, 
Vitória e Belo Horizonte, nas 
sedes dos Territórios Federais 
e nos Municípios do Vale do 
Rio Doce, Delegações e Dire
torias locais da Sociedade, com 
as funções que lhes forem atri
buídas no Regimento Interno. 
A Dirctoria promoverá a or
ganização, no País e no exte· 
rior, de Núcleos de Amigos do 
Rio Doce. 

CAPíTULO X 

Disposições Gerais 

Art. 37- São pern1itidas as 
acumulações de cargos eletivos, 
exceto a de Diretor com a de 
membro da Comissão Fiscal. 

Art. 38 - É vedado o veto 
por procuração. 

Art. 39 - As convocações 
de sessões da Assembléia Ge
ral, do Conselho Consultiv·o e 
do Grande 'Conselho serão fei
tas com o mínimo de cinco dias 
de antecedência, com publica
ção em jornal de grande cir
culação. 

Art. 40 - É vedada à So
ciedade qualquer atividade po
lítico-partidária, inclusive alis
tamento eleitoral, bem como 
debater assuntos de natureza 
profissional. 

Art. ·· 41 - Os sócios não 
respondem solidária ·nem sul)-
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sidiàriamente pelas obrigações 
da Sociedade. 

Art. 42 - Os cargos de 
membros da Diretoria, do Con
selho Consultivo, do Grande 
Conselho e dos órgãos a que 
se refere o art. 36 serão exer
cidos sem qualquer remunera
ção. 

Art. 43- Independentemen
te das sessões dos órgãos da 
Sociedade a Diretoria promo
verá reuniões dos sócios para 
a apreciação de ·assuntos de 
natureza cultural. 

§ 1.o - Competirá ao Con
selho Consultivo emitir pare
cer sôbre proposta de dissolu
t:ão; . 

ft 2.0 - Competirá à Assem
bléia Geral reunida para o fim 
especial de dissolução da Socie
dade, decidir sõbre o dest'no do 
patrimõnio e a escolha do li
quidante. 

Art. 44 - ~stes Estatutos 
só pcderão ser reformados 
por iniciativa da Assembléia 
Geral, do C'onselho Consultivo, 
do Grande Conselho e d:1 Di
retor'a ou a requerimento de 
um ·quinto. no mínimo, de só
cios efetivos com pleno gõzo 
dos seus direitos. 

Parágrafo único. É vedada 
qualquer reforma dêste Esta
tuto, com modificações dos ob
.ietivos essenciais da Sociedade 
previstos no artigo 2.o. 
· Art. 45 - A Sociedade ado

tará um emblema que seja a 
síntese de suas idéias. 

CAPíTULO XI 

Disposições Transitórias 

Art. 46- A Sociedade fun
cionará provisõriamente na se
'de da Associação Espiritosan
tense, à Avenida Presidente 
Wilson n.0 210, sala 216. 

Art. 47 - Aprovado o pre
sente Estatuto pelos Sócios 
Fundadores, serão imediata
mente eleitos e empossados os 

membros dos diversos órgãos 
da Sociedade, escolhidos seus 
pr."meiros Presidentes de Hon
ra e Patronos. A primeira Di
retoria fica autorizada a fazer 
as designações dos Delegados 
e Diretores previstos no arti
go 36. 

O SR. PRESIDENTE - Como 
sabeom os Senhores Senadores, no 
dia 23 do corrente chegará a Bra
sília, S. Exa. o Sr. Dwi.ght 
Eisenhower, Presidente dos Esta
dos Unidos da América do Nor
te; e no dia 24 o Congresso, em 
sessão solene, receberá S. Exa. 
Para falar em nome do Senado 
designo o nobre Senador Afonso 
Arinos. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
- Senhor Presidente, peço a pala
vra para breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a 
palavra, para uma comunicação, o 
nobre Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
- <Para uma comunicaçllo) -Se
nhor Pres· dente, solicitei a pala
vra para me congratular com a 
Assessoria do Senado da Repúbli
ca, dignamente chefiada pelo Dr. 
Rocha Matos, funcionários e grá
ficos do Departamento de Impren
sa Nacional, pela extraordinária 
cooperação. que nos asseguraram, 
fazendo chegar, hoje, a esta 'Casa 
do Congresso Nacional. os avulsos 
do substitutivo da Comissão de 
Serviço Público CiVil ao Projeto 
de Classificação de Cargos e Fun
ções. 

Com o regresso do eminente Se
nador Daniel Krieger, Presidente 
da Comissão de Serviço Público Ci
vil, S. Exa., com o zêlo e o espi
rita de responsabilidade que todos 
lhe reconhecemos, certamente ado. 
tará provjdências para que o pro
cessado seja enviado à Mesa. 

Cabe agora, Sr. Presidente, ao 
Líder da Maioria, o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar, determinar as 



-433-

medidas que se impõem, a fim de 
que o projeto - aprovado o reque. 
rimento de urgência de minha au
toria, na próxima ses·são de quin· 
ta.feira, 18 do corrente - possa 
figurar na Ordem do Dia de 21, 
já instruído dos pareceres apro
vados em sessão conjunta das 
Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

I'~ o Sr. Jefferson de Aguiar 
Permite V; Exa. um aparte ? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
- Ouço com muita satisfação, o 
aparte de Vossa Excelência . 

O Sr. Jefferson de A~uiar ""':' 
Devo esclarecer que jama1s deixei 
de tomar as providências atinen
tes à tramitação rápida do Plan~ de 
Classificação de Cargos e Funçoes. 
Como já tive ensejo de expressa
mente lhe declarar, e também à As
sessoria Técnica, encareci a preste· 
za da elaboração do parecer da 
Comissão de Serviço Público, a 
fim de que as Comissões de Cons
tituição e Justiça e de Finanças, 
possam opinar sôbre a matéria. Só 
hoje, tomamos conhecimento do que 
foi del;berado na Comissão de Ser
viço Público ·civil. V. Exa. pode 
estar certo de que estou envidando 
todos os esforços no sentido de an
damento rápido dessa proposição. 

O SR. FREITAS .CAVALCANTI 
- Agradeço as palavras do emi
nente Lider da Maioria. Releva fi
xar que, graças à inidativn de nos
so requerimento de urgência, con
seguimos possa o projeto figurar 
na Ordem do Dia, instruído de to
dos os pareceres. 

O Regimento admite expressa
mente reunião conjunta das Comis
sões Técnicas. Não ponho em dú
Vida as palavras do Lider Jeffer
son de Aguiar,. 

O Sr. Jefferson de Aguiar 
Tomei e estou tomando tõdas as 
providências nesse sentido. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
- Como vê V. Exa., Sr· Presi. 
dente, o Líder da Maioria fala em 
têrmos definitivos - tôdas as pro
vidências estã'O sendo tomadas na 
área que lhe compete. 

Renovo minha·s congratulações 
aos func1onários da Imprensa Na· 
clonai e à Assessoria Técnica do 
Senado, pela presteza como se de
sempenharam do trabalho que lhes 
foi cometido na ordenação da ma· 
téria na Comissão de Serviço Pú. 
blico Civil e na publicação dos 
avulsos do Plano de Classificação 
de .Cargos e Funções. A êles os 
nossos louvores. (Muito bem! Mui
to bem/) 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa 
associa-se às congratulações do no
bre Senador Freitas Cavalcanti. 

Sõbre a mesa requerimento que 
vai ser lido. 

É lido o seguinte 

I!EQUEI!IMENTO 

N.o 23, de 1960 

Nos termos do Regimento Inter
no (art. 214, n.0 2) requeremos as 
seguintes homenagens de pesar pe
lo falecimento do Dr. Francisco 
Rocha, ex-Deputado pelo Estado 
da Bahia: 

- inserção em Ata de um voto de 
pesar. 

- apresentação de condolências 
à familla e ao Govêrno do Estado 
da Bahia. 

Sala das Sessões, em 15 de fe
vereiro de 1960, - Lima Teixeira, 
- Jarbas Maranhão. - Mílton . 
Oampos. - Heriõaldo Vieira. -
Fernando Oorrêa. - Ounha MelZo. 
- Paulo Fernandes. - Louríval 
Foniles. - Ary Vianr~,a, - Rwy Car
neiro- - Fernandes Távora. -
Sérgio Marinho. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a 
palavra o, nobre Senador Lima 
Teixeira, para encaminhar a vota
ção do requerimento, 
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O SR. LIMA TEIXEIRA- (Pa
ra encaminhar a votação)- <•)
Senhor Presidente, sexta-feira pas
sada, faleceu aqui no Rio de Janei
ro, o ex.Deputado Federal Fran. 
cisco Joaquim da Rocha, aos s!'. 
tenta e seis anos de idade. É de 
justiça a homenagem que desejo 
prestar à memória dêsse político 
baiano. 

Acompanhei sua dedicação à Ba
hia, quando o conheci como Depu
tado Federal, em 1935, ocasião em 
que tive a honra de representar o 
grupo da lavoura e da pecuária na 
representação classista da out,;a 
Casa do Congresso Nacional. Pude, 
então, através de contacto per
manente com a Bancada de meu 
Estado ver quanto Francisco Joa
quim da Rocha se dedicava aos 
altos interêsses do meu Estado. 

O Sr. Attílio Vivacqua - Perm!. 
te V. Exa. um aparte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Ou
ço o nobre Colega. 

O Sr. 'AttíUo Vivacqua - Asso
cio-me, em meu nome e no do meu 
Partido, à justa homenagem que 
v. Exa. presta à memória do Dr. 
Francisco Joaqu'm da Rocha, cujo 
espír' to público tanto apreciei, ao 
lado da amizade fraternal com que 
sabia conqu:star corações, na sua 
terra· e fora dela. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Mui
to obrigado ao nobre Senador At
tíllo Vivacqua, pelo preito que 
rende ao ilustre ext'nto. 

Senhor Presidente. graças ao sen
so politico e à habilidade com que 
se conduzia Francisco Joaquim da 
Rocha, venceu a Bahia. muitas vê
zes, dificuldades de ordem política. 
No período . agitado após a Revo
lução de 1930 - Interventor e 
poster'ormente Governador Juracy 
Magalhães - testemunhei quanto 
sua identificaçSio rom os homens 
públicos de minha terra e seu lne-

( *) - Nao foi rr.utslo pelo orador. 

gável espírito público possibilita
ram-lhe contornar sérios óbices de 
natureza politica. 

Amigo pessoal do Presidente 
Vargas e do General Góes Montei
ro, obtinha do então Chefe do Go
vêrno, benefícios de que aindá ho
je os baianos lhe são credores. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
Permite V. Exa. um ·aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Pois 
não. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
O ex-Deputado Francisco Joaquim 
da Rocha, se me não engano do 
Partido Social Democrático ... 

O SR. LIMA TEIXEIRA - É 
verdade. 

O Sr. Jefferson de Aguiar -
. . . merece o relêvo e o preito que 
V. Exa. lhe presta. V. Exa. ex
pressa o pensamento do Partido 
Social Democrático e da Maioria 
desta Casa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Obri
?,;).do a V. Exa. - Sinto.me honra. 
do em também interpretar o 
pensamento da Maioria e do Par
tido Social Democrático, do qual 
Fr:mcisco Joaqui•m da Rocha era 
membro do Diretório, na Bahia. 

Senhor Presidente, a vida polí
tica do eminente desaparecido é 
marcada ·por uma série de fatos que 
seria justo cons1gnar nos Anais. 

Deputado Estadual por várias vê
zes, antes da Revolução de 1930 e 
no Govêrno Epitácio Pessoa, foi, 
também, Deputado Federal; Cons
tituinte em 1934; em 1937 o Prl!si. 
dente Vargas nomeou-o para um 
Cartório; posteriormente, foi Presi
dente da Caixa. Económica da Ba
h:a. Era cunhado do Sr. Geraldo 
Rocha e tio do ex-Governador An
tônio Balbino. 

Senhor Presidente, ao tecer con
siderações sõbre a personalidade de 
l!'rancisco Joaquim da Rocha, dese
jo .fnzcr um registro todo especial. 
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Estimava imenso meu ex.colega da 
Câmara dos Deputados; é com sin· 
cero pesar que vejo desaparecer, 

. tão eminente vulto da politica 
baiana. 

o Sr. Vivalào Ltma - Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Pois 
não. 

O Sr. Vivaldo Lima - V. Exa. 
ao enumerar as atividades do sau· 
doso e estimado Deputado Fran
cisco Joaquim da Rocha, home
nageia a personalidade de um baia
no ilustre, que prestou assinalados 
serviços não só a sua terra como 
ao Pais. Peço a V. Exa., um dos 
eminentes membros da Bancada do 
Partido Trabalhista Brasileiro, que 
fala pelo coração baiano, amigo, 
que era do extinto, que faça nos
sas essas suas palavras. O Parti
do Trabalhista Brasileiro associa
se às homenagens que V. Exa. 
presta ao seu digno conterrâneo· 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Mul
to obrigado ao aparte de V. Exa. 
que incorporo ao meu discurso. 
Falo já agora, também em nome 
do Partido Trabalhista Brasileiro, 
nesta homenagem à memór1a de 
Francisco Joaquim da Rocha. 

O Sr. Fernat~des Távora - Per
mite V. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Ou
ço o nobre colega. 

O Sr. Ferna'Wàes Táoora - As 
socio-me, em meu nome e no da 
União Democrática Nacional, às 
homenagens que o Senado, atra
vés da palavra de V. Exa., presta à 
memória de Francisco Joaquim da 
Rocha, meu .companheiro de lutas 
na 'Constituinte de 1934. Foi in
contestà.velrnente, um dos Depu
tados mais trabalhadores. Patrio
ta, tudo fê:z. pela Bahia, e pelo 
Drasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA- Mui· 
to obrigado ao nobre Senador Fer· 
nàndes Távora que, em nome da 
União Democrática Nacional, traz 
sua manifestação de pesar pelo 
passamento de um ex-colega da 
Constituinte de 1934. 

· O S·r. Jarbas Maranhiio - Per. 
mi te V. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Pois 
não. 

O Sr. Jarbas MarGfthlio - Re
ceba V. Exa. a solidariedade da 
seção pernambucana do Partido So· 
cial Democrático às justas home· 
nagens que presta à memórla de 
Francisco Joaquim da Rocha. Fa· 
ÇO-Q com emoção especial, PriVan
do da amizade dêsse grande baia
no, pude sentir suas qualidade;; de 
cidadão, de homem público e de 
brasileiro, tôdas elas as mais no
bres, as mais puras. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Mui
to obrigado a Vossa ExcelênCia. 

Senhor Presidente, a manifesta
ção de pesar pelo falecimento de 
Francisco J oaqulm da Rocha é de 
todo o Senado da República, atra
vés dos representantes dos diver· 
sos Partidos, que dizem do aprê. 
ço e da consideração que dispensa· 
vam a tão ilustre baiano. 

Sei multo bem a falta que farã 
sua or1entaçlio politica à Bahla. 
sobretudo na região do São Fran
cisco, onde era admiríldo e grande
mente estimado. 

O Sr. Victorino Freire - Per
mite V.. Exa. um aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Pois 
não. 

O Sr. Victorino Freire - Asso
cio·me de todo o coração à ho· 
menagaem de pesar que V. Exa. 
presta .a Francisco Joaquim da 
Rocha, "grande e Jeal serVidor dn 
Bahia. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA 
Agradeço o aparte de Vossa Ex
celência. 

Sr. Presidente ao deixar êste re
gistro no Senado da República, pe
lo passamento de Francisco Joa
qu!m da Rocha, pelos assinalados 
serviços que prestou não só à Ba . 
. hia como ao Brasil, faço-o como 
sentida homenagem à sua memó
ria. (Muito bem !) 

O SR. PRESIDENTE - Em vo
tação o requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às manifes

tações de pesar pelo passamento de 
Francisco Joaquim da Rocha. 

Constará da Ata o voto de pe
sar, e a Mesa transmitirá ao Go
vêrno da Bahia e à família do ilus
tre morto as condolências desta 
Casa. · 

Vai ser lido outro requerimento. 

1!: lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMENTO 

N.o 24, de 1960 

Nos têrmos do art. 212, alínea. 
Z-4, do Regimento Interno, requei-. 
ro a constituição de uma Comissão 
de 3 membros, para visitar o Sr. 
Senador Lino de Mattos, que se 
acha enfêrmo. 

Sala das Sessões, em 15 de fe
vereiro de 1960. - Eugénio de Bar- . 
TOS• 

O SR. PRESIDENTE- O pre
sente requerimento será discutido 
e. votado depois da Ordem do Dia. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeira dis
~são, do Projeto de Emenda 
à Constituição n.o 2, de 1959, 
que altera dispositivos consti
tucionais referentes à oraani-

zação do Estado da Guanaba
ra, tendo Pareceres da Cowis
são Espec·iaZ : 

I - Sóbre o projeta inicial · 
número 223, de 1959, contrá
rio (com v,otos em separ~o dos 
Senhores Senadores Jefferson 
de Aguiar e Afonso Arinos); 

II - S6bre o substitutivo 
apresentado em Plenário em 
pri1meira disausstZo : 

N.o 925, sugerindo modifica. 
ções. 

O PRESIDENTE - A matéria 
deixa de ser votada por falta do 
«quorum» necessário. 

Disaussão única do Projeto 
de Lei da CO-mara n.0 374, de 
1952 (n.o 1.804, de 1952, na 
camara) que regula os direitos 
civi8 da mulher casada, e dá 
outras providl!ncias, tendo Pa
recer, sob número 923, de 1959, 
da Comissão de Constituicão e 
Justiça, oferecendo substituti
vo (com voto em separado do 
Sr. Senador João VilXasMas). 

Ó- SR. PRESIDENTE - Sôbre a 
mesa requerimento de adiamento 
que vai ser lido pelo Senhor Pri
meiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO . 

N.o 25, de 1960 

Nos têrmos dos artigos 212, le
tra Z e 274, letra b, do Regimento 
Interno requeiro adiamento da dis
cussão do Projeto de Lei da Câma
ra n.0 374, de 1952, a fim de ser 
feita na sessão de 25 do corrente. 

Sala das Sessões, em 15 · de feve
. reiro de 1960. - Caiado de Castro. 

1".•\ 

. . O SR. PRESIDENTE - Em vir
tude da deliberação do Senado o 
;projeto é retirado da Ordem do 
Dia para voltar na da sessão do 
dia 25 do corrente. 
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Primeira discussão do Pro
jeto de Lei do Senado n.o 29, 
de 1952 (de autoria do Sr. Se
nador Mozart Lago) que asse
gura ampla capacidade civil 
à 11!-UZher casada, revogando 
qu.a;squer restrições Zegais e;m 
razao do sexo ou matrim6111io, 
tendo Parecer,. sob n.o 924 de 
1959, da Comissão de Co~sti
tuição e J ustit;a, '[leZa prejuài
ciaZidade, em vista do pronUfl
cialmento favorável dado ao 
Projeto de Lei da COlmara n.O 
374, de 1952. 

~l~··· . 
O SR. PRESIDENTE - ll:ste 

projeto tem sua tramitação con
junta com a matéria anunciada an
teriormente, que foi adiada nos 
têrmos do Requerimento n.o 25. 

Por êste motivo é retirado da 
Ordem do Dia para ser incluído 
na sessão de 25 do corrente 

Está esgotada a matéria· cons
tante do avulso da Ordem do Dia. 

Passa-se à discussão e votaçã<O 
do Requerimento n.0 24, de autoria 
do Senhor Senador Eugênio de Bar
ros, lido na hora do Expediente. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Senhores Sena

dores desejar usar da palavra en-. . - ' cerrarei a discussao. (Pausa) . 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o apro

vam, queiram permanecer senta
dos. <Pausa). 

Está aprovado. 
Para constituir a Comissão que 

deverá, em nome do Senado visi
tar o Senhor Senador Lino d~ Mat
tos, designo os Senhores Vivaldo 

Lima, Eugênio de Barros e Joa
quim Parente. 

Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito para es
ta oportunidade; (Pausa). 

Não havendo quem peça a pa
lavra, vou encerrar a sessão, de
signando para a de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em primeira dis
cussão, do Projeto de ·Emenda à 
Constituição n.0 2, de 1959, que al
tera dispositivos constituciona;s re
ferentes à organização do Estado 
da Guanabara, tendo Pareceres da 
Comissão Especial : 

I - Sôbre o Projeto inicial: n.<l 
233, de 1959, contrário (com votos 
em separado dos Senhores Senado
res Jefferson de Aguiar e Afonso 
Arinosl; 

II - Sôbre o substitutivo apre
sentando em Plenário em primeira 
discussão: n.0 925, sugerindo mo
dificações . 

2 - Discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 131, de 1959 
(número 3.842, de 1958, na Câma
ra) que reVigora o prazo da lei 
que detel11Tlina a tradução do livro 
«Quem Deu Asas ao Homem», de 
Henrique Dumont Villares, tendo 
Pareceres Favoráveis (ns. 755, de 
1959 e 3, de 1960), das Comissões: 
- de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

Está encerrada a ·sessão. 

Levanta-se a sessão às 16 ho
ras e 15 :minutos. 



24. a Sessão da 2. a Sessão Legislativa da 4. a Legislatura, 
em 16 de fevereiro de 1960 

EXTRAORDINARIA 

PRESIDlhNCIA DOS ~ENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Senhores Senado
res: 

Mourão ·Vieira. 
Cunha Mello. 
Vivaldo Lima. 
Paulo Fender. 
Zacharlas de Assumpçllo. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Sebastião Archer. 
Eugênio de Barros. 
Leõnidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Parente. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix.Hult Rosado. 
Ruy Carneiro. 
Jarbas Maranhão. 
Barros Carvalho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Louriv:d Fontes. 
Jorge Maynard. 
Heribaldo Vieira. 
Lima Teixeira. 
AttUio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Milton Campos. 
Taciano de Mello. 
João Vlllasbõas. 
Filinto MUller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Nelson Maculan. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
J.rineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. - (53) . 

O SR. PRESIDENTE - A lista 
de presença acusa o compareclmen. 
to de 53 Senhores Senadores. 

Havendo número legal, está aber. 
ta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr • .Prinneiro Suplente, ser
vindo de 2.o SecretáriO, procede 
à leitura da Ata da sessdo an
terior, que, posta em diacuasdo, 
é sem debate apr01!ada. 

O Sr. Segundo SecretáriO, 
servindo de 1.o, dá conta do se. 
guinte 

EXPEDIENTE 

O/feiOs 

Da Câmara dos Deputados : 

N.0 251, comunicando haverem 
sido aprovadas emendas desta Casa 
oferecidas ao projeto de lei que 
inclui trechos rodoviários no pro. 
grama de primeira urgência, refe
rido na Lei n.o 302, de 1948; e no 
Decreto-lei n.o 8.463, de 1945, envia
do à sanção; 
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N.O 254, encaminhando autógra
fos do seguinte : 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.o 1, de 1960 

Determina o Tegistro do con
vémo celebrado entre o GD'Vtr'· 
no Federal, o. Banoo do Brasil 
s. A. e o Banco do· N ardeste do 
BTasil s. A., para e:x:ecução do 
financiamento às propriedades 
rurais, situadas no Polígono 
das BOcas, de que trata a Lei 
n.0 3.471, de 28 de novembro 
de 1958. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.o Fica detenninado o re
gistro do convênio celebrado entre 
o Govêrno Federal, o Banco do 
Brasil S. A. e o Banco do Nordeste 
do Brasil s. A., para execução do fi
nanciamento às propriedades ru
rais, situadas no Polígono das Sê
cas, de que trata a Lei n.0 3.471, de 
28 de novembro de 1958. 

Art. 2.o :FJste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

As Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças. 

PARECER 

N.o 22, de 1960 

Da Comissão de Economia, 
s6bre. o Projeto de Lei da ca. 
mara n-0 385, de 1956 (n.o 4.467-
B, de 1954, na Otimara) que 
concede isenção. de direitos àe 
importação, taxas aduaneiras e 
1'fmp6sto de cotl.BU.mo para o 
aparelhamento Cirúrgico e de 
uroZogia, destinado à instalação 
da 14.a. Enfermaria da Santa 
Casa de Misericórdia do Distri
to Federal. 

Relator : Sr. Guido Mondin. 

O Projeto de Lei n.o 4.467-B, de 
1954, concede Isenção de direitos de 
importação e mais taxas aduanei
ras, exclusive a de previdência so
cial, e de impôsto de consumo para 
o aparelhamento cirúrgico e de uro. 
logia, destinado à instalação da 14.n 
Enfermaria da Santa Casa de Mise
ricórdia do Distrito Federal. 

Apresentado à Câmara em 1954, 
em 1956, dêle solicitaram desarqui
vamento, vindo, então ao Senado, 
sob n.0 335, de 1956. Em 24 de ju
nho de 1958, a fim de emitir pare. 
cer definitivo, del'berou a Comissão 
de Economia solicitar ao Sr. Prove. 
dor da Santa Casa de Misericórdia 
a lista do material sôbre o qual re. 
cairia a isenção. A provedoria a 
nada respondeu como não contes. 
tou o oficio que a Comissão de Eco
nomia lhe enviou, com o mesmo ob
jetivo, em 4 de abril de 1959. 

:ranto tempo agora faz, um lus
tro já, que o material referido terá 
chegado a esta Capital, que não se 
compreende esteja êle retido sem 
nenhuma providência da Santa 
Casa. · 

Estamos, ao· que se vê, diante de 
um caso de arquivamento do pro
jeto. Parece-nos, porém, em derra
deiro, que antes se deva, pela tercei
ra e última vez, oficiar ao Sr. Minis
tro Lafayette de Andrada, Provedor 
da Santa Casa, para que se digne 
contestar os Ofícios ns. CE 22-58, de 
24 de junho de 1958 e CE 4-59, de 
4 de abril de 1959, da Oomissão de 
Economia, desta feita nos tênnos 
do art. 142, do Regimento Interno. 

Pela resposta, teremos notícia do 
que terá ocorrido .com o aparelha. 
menta cirúrgico que se quis isentar 
de direitos de importação e sabere. 
mos se a tramitação dêste projeto 
ainda tem razões de ser. Se, decor. 
ridos trinta dias, a Provedoria con
tinuar silenciando, deveremos, en. 
tão, proceder ao arquivamento do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 10 de fe
vereirc>' de 1960. - Fernandes Távo. 
ra, Presidente. - G1tido Mondin, 
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Relator. - Taciano de Mello. -
Lima Teixeira. - Joaquim Parente. 
- Leónidas Mello. 

PARECÊRES 

Ns. 23 e 24, de 1960 

Da Comissão de Constituição 
e Just·iça, s6bre o Projeto de 
Lei da 06Jm1111'a n.o 93, de 1959, 
(na o armara n.0 • 3.126-B-57), 
que concede pensão especial de 
Cr$ 5.000,00 mensais a Lavínia 
Rodrigues Fernandes Ohav,~s. 
filha do Ministro do Império 
Alfredo Rodrigues Fernandes 
Chaves.· 

Relator : Sr. Rui Palmeira. 
Pelo presente projeto é concedida 

a Lavinia Rodrigues Fernandes 
Chaves a pensão especial de Cruzei. 
ros 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 
mensais. 

A beneficiária, com mais de se
tenta anos, é filha solteira de Al. 
fredo Rodrigues Fernandes Chaves, 
Ministro do Império nos anos de 
1885 e · 1886 e cujo falecimento 
ocorreu sem ·que deixasse à sua 
descendente qualquer pensão ou 
montepio. 

Do ponto de vista constitucional, 
nada há que opor à proposição, 
cujo mérito é da competência da 
ilustrada 'Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, em 25 de no. 
vembro de 1959. - Lourival Fon. 
tes, Presidente. - Rui Pa'Dmeira, 
Relator. - JefterBOn de Aguiar. -
Argemiro de Figueiredo. - Daniel 
Krieger. -· Milton Oa:mpos. - João 
Vilmsb6as, vencido. 

N.o 24, de 1960 

Da 0011nissão de Finanças, 
s6b11e o Projeto de Lei da oa.. 
mara n.0 93, de 1959 (n.o 3.126-
B, de 1957, na Gamara). 

Relator : Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto n.0 93, de 1959, conce. 

de a pensão especial de Cruzeiros 
5.000.00 mensais, a Lavinia Rodrl. 

gues Fernandes Chaves, filha do 
Ministro do Império Alfredo Rodri
gues Fernandes Chaves. 

O seu autor, o ilustre Deputado 
Allomar Baleeiro, traça em rápido 
escõrço, a vida cheia de serviços ao 
Pais, do Dr. Alfredo Rodrigues Fer. 
nandes Chaves, que ocupou, suces
sivamente, as Pastas da Marinha 
e Guerra, em 1885 e 1886, e foi 
também, Deputado, falecendo sem 
deixar montepio ou pensão, para os 
seus descendentes. Seu avô, o Ba
rão de Quaraim, foi, também. 
Deputado provincial e Geral em vá. 
rias legislaturas, prestando rele. 
vantes serviços ao Paí·s. 

D. Lavinla, setuagenária, vive 
pobremente e, concedendo-lhe essa 
pequena pensão, o Congresso Na
cional não faz mais do que pagar, 
tard:amente, uma divida de grati
dão aos que, tão honesta e patriô
ticamente, serviram ·ao Brasil. 

Somos de parecer que esta Co
missão deve dar ·seu apoio a .êste 
projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de ja. 
11eiro de 1960. - Gaspar Velloso, 
Presidente. - Fernandes Távora, 
Relator. - Paulo Fernandes. -
Saulo Ramos. - Taciano de Mello. 
- EugénJio de Barros. - Lilma Gui
marães. - Caiado de Castro. 
FaitSto Cabral. - Mem de Sá. 

PARECERES 

Ns. 25 e 26, de 1960 

N.o 25, de 1960 

Da Colmissão de Economia, 
sóbre o Projeto de Lei da Câ
mara n.o 123, de 1959, (n.a 

2.588-B, de 1957, na Gamara) 
que ·autoriza o Poder Executivo 
a ::abrir o àédito especial de 
Cr$ 500.000,00 para auxiliar a 
Ii',ê'deração das Cooperativas de 
Produtores de Mate a realizar o 
It Congresso Brasileiro de Coo. 
pérativiMM Ervateiro. 

Relator : Sr. Taciamo de Mcllo. 
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O Projeto de Lei da Câmara n.o 
123, de 1959, de autoria do Depu. 

· tado Luis Tourinho autoriza o Po
der Executivo a abrir o crédito es. 
peclal de Cr$ 500.000,00 (quinhen
tos mil cruzeiros), para auxiliar a 
Federação das Cooperativas de 
Produtores de Mate a realizar o II 
Cc>ngresso Braosllelró de Cooperati
vismo Ervatelro ( art. 1.0 ) e deter
mina que a entidade beneficiada 
preste conta de sua aplicação ao 
Serviço de Economia Rural do Mi
nistério da Agricultura. 

A proposição acha-se brilhante e 
exaustivamente justificada pelo seu 
ilustre Autor. :ll:ste salienta, no seu 
arrazoado, que o I Congresso Coo
perativo dos Ervatelros do Brasil, 
também na época prestigiado pelo 
Govêrno Federal, ·produziu excelen
tes frutos, como, por exemplo, a 
criação Imediata da Caixa de Cré
dito Cooperativo e a autorização 
para que os ervateiros pudessem 
exportar livremente o seu próprio 
produto, abolindo, por essa forma, 
o intolerável monopóllo da exporta
ção, até então exercido por um pe. 
queno .grupo de firmas dominantes 
do mercado. A êle se deve igual
mente a considerável expansão lo
grada pelo movimento cooperati
vista nes·se importante setor da 
economia nacional. Hoje já exis
tem trinta e três cooperativas filia
das a quatro federações estaduais, 
uma boa rêde de armazenagem de 
mate e modernos engenhos de be
neficiamento, evidenciando a pu. 
jança e o espirita de iniciativa da 
organização cooperatiVista erva. 
teira. 

Nestas condições, nada mais jus
to do que a União conceder o mo
desto auxilio de Cr$ 500.000,00 a 
fim de que os ervateiros coopera. 
dos do Pais possam, num segundo 
Congresso, debater os seus proble
mas, efetuar um balanço critico de 
sua atuação e traçar novas diretri
zes para a conquista de metas mais 
ambiciosas e que tão de perto inte. 
ressam à economia nacional. 

Por assim julgarmos, somos in
teiramente favoráveis ao projeto 
ora em discussão. 

Sala das Comissões, em 11 de de~ 
zembro de 1959. - Ary Vianna, 
Presidente. - TaciaM de MeZZo, 
Relator. - Guido M01~din. - F'er~ 
nandes Távara. - Joaquim Pa. 
rewte. 

N.o 26, de 1960 

Da Oomíasão de Finanças, 
s6bre o Projeto de Lei da Oâ
mam n.o 123, de 1959 (na Câ
mara n.0 2.588-B, de 1957). 

Relator : Sr. Fernando aorrêa. 
O projeto (art. 1.0) autoriza o 

Poder Executivo a abrir, pelo Mi
nistério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 500.000,00 (quinhen. 
tos mil cruzeiros) como auxilio à 
Federação das Cooperativas de Pro
dutores de Mate «Paranb, para, 
aliada às federações «Santa Catari
na~, «Rio Grandense» e cAmam
bai», de Mato Grosso, realizar o II 
Congresso Brasileiro de Cooperati. 
vismo Ervateiro, .em Curitiba. 

A citada importância será (arti
go 2.0 ) entregue pela União à fede
ração das Cooperativas de Produto
res de Mate «Paranb, que presta
rá contas de sua aplicação ao Ser
viço de Economia Rural do Minis
tério da Agricultura. 

II. O autor da Proposição, o 
ilustre Deputado Luís Tourinho, 
justifica-a pelos seguintes princi
pais fundamentos : 

a) são decorridos treze anos que 
os produtores de mate, filiados às 
Cooperativas então existentes no 
Estado do Paraná, realizaram o 1.o 
Congresso Cooperativo dos Ervatei. 
ros do Brasil, com a participação 
de numerosas delegações dos de. 
mais Estados produtores - Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Ma. 
to Grosso - e com o apoio de altas 
autoridades federais e estaduais; 

b) dentre as muitas teses ali 
discutidas e· aprovadas, duas se dcs. 
tacaram : a primeira, interessando 
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a todo movimento cooperativista 
nacional, pleiteava a imediata ins. 
talação da Caixa de Crédito Coope. 
rativo; a segunda, cuidava do di
reito de exportaÇão do mate pelos 
produtores, pela aplicação efetiva 
do Decreto-lei n.o 6.635, de 27 de 
junho de 1944; 

cl ambas as teses deram os seus 
frutos : logo após, foi instalada a 
Caixa, atual Banco NaCional de 
C1·édito Cooperativo que tantos be
nefícios ~êm trazendo aos produto
res; do mesmo modo, os ervateiros 
conseguiram, pouco depois, meios de 
exercer livremente 0 direito de ex
portar o ~eu próprio produto, que
brando o monopólio da exportação 
exercido por uma pequena minoria 
privilegiada; 

dl essas duas vitórias se devem 
ao histórico conclave, no qual três 
mil produtores legítimos conjuga. 
ram esforços e alinharam soluções 
para seus problemas; 

e) depois de doze anos do seu 
«Primeiro .Congresso~. os ervateiros 
sentem a necessidade de debater os 
atuais problemas comuns a tôda re. 
gião produtora de mate, pois preci. 
sam fazer um balanço da sua atua. 
ção no setor da economia do mate, 
traçar rumos para a conquista de 
novas etapas e definir com clareza 
e energia os seus direitos advindes 
da prática efetiva do cooperativis
mo .durante quinze anos; 

f) assim sendo, nada mais justo 
que a união conceda uma verba de 
Cr$ 500.000,00 para auxiliar a Fede·. 
ração das Cooperativas de Produto. 
res de Mate na real!zaçlio do II 
Congresso. · 

III. A Comissão de Economia, 
examinando o mérito da providên. 
cia em tela, opinou por sua apro. 
vação, pois o Primeiro Congresso 
Cooperativo dos Ervateiros «produ
ziu excelentes frutos». 

IV. Do ponto de vista financel. 
ro, nenhuma objeçlio cabe fazer à 
medida em foco, pois o crédito a 
se abrir, de quinhentos m!l cruzei
ros, é multo pouco para o muito 
que contribuirá no sentido do for. 

talecimento da economia ervatelra 
do Brasil. 

Somos, assim, favoráveis à apro
vação do projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de fe
vereiro de 1960. - GaBpatr Velloso, 
Presidente. - Fernando Corr&., 
Relator. - Caiado de Castro. -
Paulo Fernand.es. - Lima Guirma
rães. - 'll'ernandes Távora. -
Fausto Cabral. - Taciano de Mel
lo. - EugBnio de Barros. - Saula 
Ramos. 

PARECERES 

Ns. 27 e 28, de 1960 

N.o 27, de 1960 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, s6bre o Projeto de 
Lei da Camara 111o0 158, de 1959. 
(na cama1·a n.0 3.954-B-58), 
que cancea.e pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Maria 
Piacentini. 

Relator : Sr. Lvma Guimarães. 

Pretende o Projeto 158-59 conce
der pensão especial de Cr$ 3.000,00 
<três mil cruzeiros) mensais a Ma. 
ria Placentlnl. A justificativa se 
prende ao fato de estar a beneficiá. 
ria Maria Placentlni «doente há 45 
anos, guardando o leito durante 41. 
com as pernas completamente pa. 
rallsadas,. 

Acrescenta o autor do projeto 
que a «sua situação deplorável tem 
despertado os mais justificados 
sentimentos piedosos e a sol1darle. 
dade humana dos comunlcepes». 

Entende, por isso, o nobre repre
sentante do Rio Grande do Sul que 
a penslio .solicitada ·c deverá substl. 
tuir, uma vez por tôdas, a caridade 
pública, sempre tão desagradã
vel .. ,, 

Diante ·.ae projetes como êste te
nho reclamado Inúmeras vêzes a 
necessidàde de traçarmos um crlté. 
rio seguro· para estas liberalidades. 

Temos :.sempre presentes projetes 
amparados apenas pela palavra de 
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seu apresentante, que pode ser 
muitas vêzes ludibriado. 

No caso presente, afirma o autor 
do projeto que a beneficiária é cer. 
cada, na sua terra, pelo sentimen. 
to de solldariedade humana de seus 
conterrâneos que lhe vêm prestan. 
do a necessária assistência. Não há 
nisso humilhacão para ela, mas 
uma revelação de humanidade de 
seus protetores. 

Jl: verdade que isto acontece há 45 
anos, mas o coração humano, e com 
especialidade o do rio.grandense 
tAo la11go e tão cheio de generosida~ 
de, não 'Se esgota na prática da ca. 
rldade. 

Muito mais interessante para a 
pobre velhinha é o seu lnternamen. 
to em um asilo ou estabelecimento 
equivalente, onde lhe será prestada 
assistência exigida pelo seu estado. 

A pensão lhe poderia ser desVir
tuada por inescrupulosos, de vez 
que não lhe seria dado controlá-Ia. 

Não seria eu capaz de negar a 
minha solidariedade em caso como 
êste. 

Faço, porém, estas ponderações 
para que,. em futuro, tenhamos nor. 
mas norteadoras de nossa conduta 
ao tratarmos de pensões especiais. 

Mas, não nos compete, nesta Co. 
missão, o pronunciamento sôbre o 
mérito da proposicão, o que será 
feito pelas demais Comissões. 

A nós cabe apenas opinar sôbrc 
a sua constitucionalidade, e pode. 
mos afirmar que a nossa Carta 
Magna nada contém que impeça a 
sua aprovação. 

Sala dll!s Comissões, em 25 de no. 
vembro de 1959. - Lourivaz Foo.. 
tes, Presidente. - Lima Guimarães, 
Relator. - Ruy Carneiro. - Arge. 
miro de Figueiredo. - Mlllnezes Pi. 
mentel. -João VilZasMas.- Mil
ton Caanpos. - Daniez Krieger. -
J ef!ers.on dJe Aguiar. 

N.o 28, de 1960 

Da Comissão de Illinanças 
sDbre o Projeto de Lei da Cft~ 

mara n.0 158, de 1959, (na Oéi
mara n.o 3.954-B-58). 

Relator : Sr. FernandJes Távora. 
O Projeto n.0 158, de 1959, da au. 

toria do Deputado Tarso Dutra, 
concede a pensão especial de Cru
zeiros 3.000,00 mensais a Maria Pia. 
ccntlni, residente na paróquia de 
Arco Verde, Municipio de Garibal. 
di, no Rio Grande do SUl. 

Como justificação, alega o ilustre 
representante rio.grandense estar 
Maria Placentlni doente, há 45 anos 
peralitica das pernas e Vivendo da 
caridade dos seus conterrâneos, si
tuação constrangedora a que a pen. 
são poria têrmo. 

Atendendo a um requerimento do 
Deputado Chalbands, a Comissão 
de Finanças da 'Câmara oficiou ao 
Prefeito de Garibaldl, pedindo in
formações a respeito da doente que 
o projeto visa beneficiar, sendo-lhe 
respondido por aquela autoridade 
que «a justificação do projeto em 
referência, espelha com exatidão o 
estado dessa nossa conterrânea». 

Não se pode negar o estado de 
miserabllidade de Maria Placentini, 
atestado pelo autor do projeto e 
pelo Prefeito de Garibaldi. 

Mas, estamos de pleno acôrdo 
com o ilustre Relator da Comissão 
de Constituição e Justiça, que mais 
acertado seria o internamento des
sa doente num estabelecimento pio, 
onde ela poderia ter mais confôrto, 
e menos constrangimento. 

Não posso, entretanto, negar meu 
c.polo a essa patricia desventurada, 
que o mais rudimentar sentimento 
d~ piedade manda amparar. 

Somos, pois, de parecer que esta 
Comissão deve apoiar o projeto em 
aprêço. 

Sala das Comissões, cm 12 de fe. 
vereiro de 1960. - Gaspar VeZZoso. 
Presidente. - Fernandes Távora, 
Relator.- Lima Gu~marães, venci
do na forma do meu parecer na 'Co
missão de Justiça. - Paulo Fer. 
nandes~· ,...... Taeiaoo de MeZlo. -
8aulo Ramos. - Oaiad.o de Oastro. 
- Fausto Cabral. 
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PARECER 

N.o 29, de 1960 

Da Oo'misslio de Finanças, 
eto Projeto de Lei da Odmara 
n.o 2, de 1960 ( n.o 573-B, de 
1959, na O&nara), que autcniza 
o Poder Executiva a abrir, pew 
Ministério da Fazenda, o crédi
to especial de Cr$ 976.700.000.00 
destinado ao pagament·o de 
despesas da ComAssão Nacional 
de Energia Nuclear. 

Relator : Sr. Caiado de Castro. 
O Poder· Executivo pela Mensa-· 

gem n.0 255, de 25 de junho de 1959, 
submeteu ao Congresso Nacional o 
presente projeto de lei que autori
za a abertura, pelo Ministério ela 
Fazenda, do crédito especial de Cru
zeiros 976.700.000,00, para o paga. 
mento de despesas da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear. 

O crédito em aprêço refere-se a 
despesas vinculadas ao programa 
de atividades da citada Comissão 
no exe~ieio passado, isto é, 1959. 

A 'Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, conforme faz sentir a ex
posição de motivos do Sr. Ministro 
da Fazenda relativa a êste crédito, 
reclama. com fundadas razões, os 
constantes atrasos verificados na 
liberação dos recursos que lhe são 
deferidos, o que muito vem preju. 
dicando as suas atividades, convin
do esclarecer que, segundo estamos 
informados, até a presente data não 
lhe foi entregue, al:n_da, a última 
parcela do crédito especial aberto 
para atender a despesas do exer
cício de 1958. 

Na realidade, portanto, 0 crédito 
previsto no presente projeto diz res
peito a despesas, se não realizadas, 
pelo menos compromissad~s em 
programa devidamente aprovado 
pelo Poder Executivo e concernente 
ao exercício passado. 

Já no Orçamento em vigor (1960), 
a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear conta com uma dotação 
própria, global, de 500.000.000 de 
cruzeiros, consignada no subanexo 

da Presidência da República (En
cargos Gerais). 

l'l: de se esperar que, no futuro, a 
liberação dos recursos destinados a 
êste setor não sofra retardamento 
semelhante e que tanto vem preju. 
dicando a obtenção de melhores re
sultados na execução dos progra. 
mas de trabalho de órgão cujo fun
cionamento é de vital importância 
para o progresso técnico-cientifico 
e o desenvolvimento econômico do 
Pais. 

Nestas condições, a Comissão de 
Finanças é de parecer favorável ao 
projeto de lei em aprêço. 

Sala das Comissões, em 12 de fe
vereiro de 1960. - Gaspar VeZZoso, 
Presidente. - Caiado de Castro, 
Relator. - Paulo Fernandes. -
Lima Guimarães. - Fernanàea Tá
vora. - Fausto Oa.bral. - Tacia
no àe Mello. - Baulo Ramos. -
Eugênio de Barros. - Fernando 
Correa. 

PARECERES 

Ns. 30 e 311 de 1960 

N.o 30, de 1960 

Da Comissão de ConBtitu~ão 
e Just~a, sóbre o Projeto de 
Lei da C~mara '"o 5, de 1960, 
(na Cdrtnara n.0 4.814-D-59) CJite 
autoriza o Poder Ea:ecuttvo a 
inBtituir a Fundação daB Pio
neiras Sociais. 

Relator : Sr. Ruy Carneiro. 
O projeto em estudo autoriza o 

Poder Executivo a instituir a «Fun
dação das Pioneiras Sociais», enti
dade jurídica com sede e fôro na 
Capital Federal, provida de perso. 
nalidade jurídica, com estatutos 
próprios. A entidade terá como ob
jetivo «a assistência médica, social, 
moral·· e educacional da . população 
pobre· e as pesquisas atinentes a 
tais finalidades (art. 4,0}, consti
tuída sua organização· pela forma 
estatuida no art. 5.o. 

Prevê O. projeto seja' enviado à 
Comlssãq de Orçamentá e Fiscal!-
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zação Financeira da Câmara dos 
Deputados e à Comissão de Finan-

. ças do Senado, por parte da Fun
dação, circunstanciado relató r i o · 
anual das atividades desta e do 
qual conste o cálculo do custo «per
capita» .de cada serviço e o balanço 
pormenorizado das rendas e despe. 
sas. 

A renda da Fundação será cons
tituida de donativos, contribuições e 
de auxilio correspondente, no mini
mo, a 0,5% (cinco décimos por cen
to) da arrecadação anual do Im
põsto de Sêlo Federal, para o que 
está prevista (art. 6.0 , parágrafo 
único) a respectiva consignação or
çamentária. 

Na hipótese de extinção da Fun
dação, seus bens serão incorpora
dos ao patrirnõnio da União. As re
lações entre os empregados e ·a 
Fundação serão reguladas pelas 
leis trabalhistas. 

;Transformada em lei a proposi
ção em exame, desaparecerá a «As
sociação das Pioneiras Sociais», so
ciedade civil cuja benemerência 
todo o Pais conhece e admira. Sua 
atividade, porém, longe de desapa
recer, será, ao contrário, revitali
zada pelos novos recursos e pela 
amplitude concedida pela lei e pela 
nova feição jurídica adotada. Es. 
tarão, assim, revigorados o sentido 
e o alcance sociais da associação 
cujo Incremento se deve, sem favor, 
às superiores inspirações da Senho. 
ra Sarah Lemos Kubitschek. 

Nada impede, do ponto de vista 
constitucional e jurídico, a aprova. 
ção do projeto em causa. 

Sala das Comissões, em 10 de fe
vereiro de 1960. - LourivaZ Fon
tes, Presidente. - Ruy Carneiro, 
Relator. - Lima Guilmarães. -
Benedicto VaZladares.- Attílio Vi
vacqua. - MiZton Ca;mpos. - Jef
ferson de Aguiar. - Menezes Pi
mentel. 

N.o 31, de 1960 

Da Comissão de Finanças, 
s6bre o Projeto de Lei da ca. 

mara n.o 5, de 1960, (na aama
ra n.0 4.814-D, de 1959). 

Relator : Sr. Fausto OabraZ. 
O presente projeto constitui, pelo 

seu alto teor social, uma iniciativa 
oportuna e necessária. 

O que a «Associação das Pionei. 
ras Sociais:.>, já reconheCida de uti
lidade pública, vem fazendo, em 
todo o território nacional, em be
nefício dos necessitados, é algo dec 
grandioso. 
. Realmente, as Pioneiras Sociais 

realizam tarefa vasta e profunda, 
dedicando-se à assistência integral 
aos deserdados da sorte. 

Seja no campo moral, seja no 
médico ou no educacional, ai está 
sempre presente a AssoCiação das 
Pioneira·s, buscando, com a sua pro
teção e o seu auxilio, a recuperação 
social do indivíduo. 

Apesar da magnitude de sua mis
são, a Associação das Pioneiras, 
cujas tarefas se tornam dia a dia 
mais complexas, porque cada vez 
mais ampla·s as áreas em que atua, 
funciona exclusivamente na base 
de contribuições de particulares, 
em espécie, em bens e serviços. 
além de modestas dotações orça. 
mentárias. 

O projeto ora em estudo, busca 
dar à Associação em tela uma si
tuação legal capaz de lhe possibili
tar a efetivação de suas altas e 
nobres finalidades. 

II - O projeto, aprovado na for
ma como vamos apreCiá-lo, autori
za (art. 1.0) o Poder Executivo a 
instituir uma fundação de âmbito 
nacional, que será denominada 
«Fundação das Pioneiras Sociais», 
com sede e fõro na Capital da Re
pública, mediante a incorporação 
da sociedade civil «Associação das 
Pioneiras Sociais». 

A Fundação (art. 2.0 ), com o pa. 
trimônio referido no artigo ante
rior, é ··provida de personalidade ju. 
ridica autõnoma e os seus estatutos 
guardarão (art. 3.0 ) as normas ge. 
rais da legislação vigente. 
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A Fundação terá por objetivos a 
assi·stência médica, social, moral e 
educacional da população pobre, 
em suas variadas· formas,· e as pes
quisas relacionadas com suas fina
lidades (art. 4.0). 

A Fundação (art. 5.0 ) será admi
nistrada por uma diretorla compos-

. ta de presidente, vice.presldente, 
secretário e tesoureiro, nomeados 
pelo Presidente da Re,Pública entre 
pessoas de reputação ilibada e no
tória dedicação aos problemas rela
clonados com os objetivos da enti
dade. 

A diretoria prestará con t a s, 
anualmente, ao Tribunal de Contas 
(-§ 4.o) e ( § s.o) enviará à Comis
são de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Depu
tados e ao órgão correspondente no 
Senado Federal, até o dia 30 de 
abril de cada ·ano, relatório cir
cunstanciado das atiVidades da fun. 
dação no exercício anterior, acom
panhado de cálculo do custo per 
capita de cada um de seus serViços 
e da cópia do balanço da institUi
ção, no· qual figurem, discrimina
damente, as respectivas rendas e 
despesas. 

A renda da Fundação (art. 6,0) 
será constituída de donativos, con
tribuições e de auxilio correspon. 
dente, no mínimo, a 0,5% da arre
cadação anual do Impõsto do Sêlo 
Federal. 

A Fundação organizará até o dia 
31 de outubro de cada ano seu or. 
çamento para o exercício ·seguinte, 
submetendo.o à aprovação sucessi
vamente, do Conselho Fiscal e do 
Presidente da República, não po. 
dendo as despesas com a adminis
tração da entidade exceder de 15% 
da receita anual (arts. 7,o e s.o), 

O quadro de pessoal da Funda. 
ção será aprovado pelo Presidente 
da República, depois de ouvido o 
Departamento Administrativo do 
Serviço Público (art. 9,0). 

Em cas·o de extinção da Funda. 
ção os seus bens serão incorpora. 
rlos ao pntrimônio da União (arti
go 10). 

Finalmente (art. 11) determina 
o projeto que as relações entre a 
Fundação das Pioneiras Sociais e 
seus empregados serão reguladas 
pela Legislação do Trabalho. 

III - Como se verifica, ao auto
rizar o Poder Executivo a instituir 
a Fundação das Pioneiras Sociais, 
não deixou o projeto de fixar nor
mas que bem resguardam os in
terêsses financeiros da União. 

A percentagem de 0,5% da arre. 
cadação anual do ImpOsto do Sêlo 
Federal, consignada, como auxilio, 
à Fundação, não é exa.gerada, an
tes é modesta, desde que se tenha 
em vista a grandiosidade da obra 
que a entidade tem em mira. 

Estando o referido impõsto esti
mado em 19 bilhões de cruzeiros, 
infere.se que o auxilio federal à 
entidade será de 95 milhões de cru
zeiros, no corrente exerciclo. 

IV - Por tudo o que acima foi 
exposto, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de fe
vereiro de 1960. - Gaspar Ve!Zoso, 
Presidente. - Fausto Oabral, Re
lator. - Lilma. Guimarães. - Oafa.. 
do de Oastro. - Femandss Távora. 
- Baulo Ramos. - E'ug~nio de 
Barros. - Taciano de Mello. -
Mem de Sá. - Pauzo Fernandes. 

PARECER 

N.0 32, de 1960 

Da Comissão de FinançaB, 
s6bre o Projeto àe Lei do Betaa
do n.o 15, de 1952, que modifi
ca o Decreto-lei n.o 9.760, de 
5-9-46. 

Relator : Sr. Mem de Sá. 

O Projeto de Lei n.o 15, foi apre
sentado pelo nobre Senador João 
Villasbõas, em 1952, e tem por ob
jetivo revogar diversos dispositivos 
do Decreta-lei n.o 9.760, de 5 de se
tc;;mbro de 1946, dando nova reda
ção aos arts. 125, 135 e 173 do mes
mo diploma legal, que dispõe sõbre 
os bens imóveis da União, prescre-
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vendo, entre outras medidas, o u·su. 
capl!io dos bens públicos. 

Seu autor, na justificação, depois 
de mostrar que a tradição legisla. 
tlva do Brasil proibia o usucapião 
dos bens públicos, ressalta que o 
menciomido decreto.lei, publicado 
treze dias antes da· promulgação 
da Constituição vigente, consagrou 
o direito de aquisiçlo de bens pú. 
blicos pelo usucapião, mediante «a 
prova da posse por meio de simples 
justificação administrativa, peran. 
te o órgão local do Serviço do Pa. 
trirnônio da União,.. 

Para corrigir esta situação, repu. 
t<>ãa .grave e perniciosa pelo emi
nente Senador rnatogrossense, o 
projeto em aprêço manda revogar 
os dispositivos que consagravam 
a pelmlssão condenada, mediante 
processo administrativo e exclusi. 
va:nente sujeita ao arbitrlo do Po
der Executivo, alterando o teor dos 
três artigos antes citados. 

O projeto teve tramitação, rece
bendo duas emendas do ilustre Se
nador Attlllo Vivacqua, consoante 
as quais se deu outra redação aos 
arts. 173 e 200 do aludido decreto. 
lei. Foi aprovaria em primeira dis
cuss!lo e votaçii.o, no ano de 1954. 

Indo à Comiss!lo de Finanças, em 
marco de 1955, o Relator, Senador 
Juracy Magalhães solicitou o pro
nunciamento do Ministério da Fa
zE:nda sõbre o mérito da proposição 
~ seus reflexos. Parece que, depois 
disto, o processo estêve sem anda
mento, até que, em sessão de 14 de 
s~tembro do corrente ano, decidiu 
o Plenário pelo seu prosseguimen. 
to, nos têrmos do art. 323, § 3.0 do 
Regimento Interno. 

Dêle não constam as informações 
solicitadas ao Ministério da Fa. 
"(mda · 1 , 

"' O ~érito da proposição eiCap~ à 
competência desta •Comissão e foi, 
ao que parece - nlo obstante as 
lacunas existentes - devidamente 
apreciado e esclarecido, em tempo 
oportuno, pela douta Comisslo de 
Constituição e Justiça, órgão técni. 
co especifico para seu exame. 

A Comissão de Finanças teria a 
considerar os efeitos do projeto sõ-
1:-re o património da União. ·Para 
tal fim, foi pedida, faz mais de 
quatro anos, a manifestação do 
MirJistério da Fazenda, até hoje 
omisso. 

Em face desta omissão, duma 
parte, e, doutra, em face da decis!lo 
do Plenário do Senado - pela tra. 
mitação e ultimação do processo -
parece que não há motivo para re
ceio quanto aos reflexos ou conse
qüências das medidas preconizadas. 

Realmente, o Projeto n.o 15, em 
seu art. 1.0 , manda revogar cêrca 
rle 29 dispositivos do Decreto-lei n.0 

9.760, os quais regulavam a aliena. 
çã.o ou a doação de terrenos de pro
priedade da União, mediante o ex
clusivo critério e autorização jo 
Presidente da República. 

O art. 2.0 dá nova redação aos 
arts. 125, 135, 173 e 200 do mesmo 
decreto-lei. Consoante a nova re. 
dação do primeiro dêles (125) só 
pode haver sessão gratuita, ou me. 
diante condições, de imóveis da 
União a Estados,· Municiplos, enti. 
dades educacionais, culturais ou de 
finalidades sociais, ou, ainda, para 
aproveitamento económico de inte
rêsse nacional, mediante autoriza
ção legislativa. O nõvo art. 135, de 
sua vez, estipula que a alienação de 
Imóvel da Unlão dependerá de au. 
tcr-ização legislativa e se fará me
diante concorrência e por preco não 
in!erior ao seu valor .atualizado. O 
art. 173, segundo o nõvo teor : es. 
tRheler.e que <observado o disposto 
no art. 156 da Constituição, as re. 
gra~ do Código Civil concernentes 
ao usucapi!lo aplicam-se aos terre
r:os dominicais da União, até o li
mite máximo de cem hectares para 
cada pessoa, efetivamente possui. 
dos em utilização agrícola, pecuá
ria ou industrial:~>. Os parágrafos 
determinam que o processo corra 
p:.:rante. o Juiz dos Feitos da Fazen. 
da da sltuação do imóvel, com ci
tnção do representante da União. 
Por fim, o nõvo art. 200 reitera a 
velha redação ; ·- «respeitado o 



-~48-

disposto no art. 173 da presente lei, 
os demais bens imóveis da União, 
seja qual fõr a. sua natureza, não 
são sujeitos a usucapião». 

Como bem se vê, afora o dispas. 
to no art. 173, pela nova redação, 
todos os demais preceitos do Pro
jeto n.o 15 são nitidamente acaute. 
!adores dos interêsses patrimoniais 
da União, eis que exigem autor!. 
zação do Poder Legislativo, quer 
para as d-oações, quer para as alie. 
nações, a título oneroso, dos bens 
dominicais. 

Pelo teor dado ao art. 173, oriun. 
do de emenda do Senador Attílio 
Vivacqua, fica permitido o usuca. 
pião de terras do Estado até o má. 
ximo de cem hectares, sob ·as con. 
dições e cautelas referidas. Enten. 
demos, porém, que a redação primi. 
ti\'a, do projeto Villasbôas, era 
mais prudente por limitar a 25 hec. 
tares o terreno a ·ser obtido e, ain. 
da, prescrever requisitos mais ri
gorosos. 

A medida, em tais têrmos, ê lou. 
vá ver e conveniente, corresponde ao 
espírito da Constituição e à justiça 
social e não pode lesar de forma 
sensivel os interêsses patrimoniais 
da União, antes atende ao bem co. 
mum. 

Eis porque a Comissão de Finan. 
ças dá parecer favorável ao Proje. 
to de Lei n.0 15, de 1952, com a se. 
guinte 

EMENDA 

N.o 1 {CE) 

Ao art. 2.0 do Projeto n.o 15, de 
1952. 

Dê-se a seguinte redação ao ar. 
tigo 173, caput: 

«Todo aquêle que, não sendo pro. 
prietário rural nem urbano, ocupar 
por 10 anos ininterruptos trecho 
de terras da União de área não su. 
per!or a 25 hectares, tornando-o 
produtivo por seu trabalho e tendo 
nêle sua moradia, poderá lhe ad. 

quirir a propriedade mediante sen •. 
tenca declaratórla>. 

Sala das Comissões, em 12 de fe. 
vereiro de 1960. - Ga8Pflr VeZloso. 
Presidente. - Mem de Sá, Relator. 
- Lima Guimarães. - Fernandes 
Távora. - Caiado de Castro. -
Baulo Ramos. - Taciano de Meno •. 
- Eug{Jnio de Barros. - Fausto 
Cabral. - Paulo Fernandes. 

PARECERES 

Ns. 33, 34 e 35, de 1960 

N.o 33, de 1960 

Da Ccm~issão de Constituição 
e Justiça, s{Jbre o Projeto de 
Lei do Senado n.0 33, de 1959, 
que dispõe sóbre 1Jensões mili
tares, alterando a redação do 
§ 1.o do art. 33, d;o· Decreto n.o 
32.389, de 9 de março· de 1953. 

Relator : Sr . .Daniel Krieg:er. 
O projeto em exame é de autoria 

do eminente Senador Milton Cam
pos e tem por finalidade propor 
nova redação para o § 1.0 do art. 33 
do Decreto n.o 32.3891 de 9 de mar
ço de 1953, que aprovou a consoli. 
dação dos dispositivos legais refe. 
rentes a pensões mllitare·s. 

O dispositivo referido tem a se
guinte redação : 

«Art. 33. • ' •• 'o •••••••••••• ............................ 
§ 1.o São excluídas do bene. 

fício as viúvas desquitadas, 
quando, no respectivo processo, 
forem consideradas cônjuge 
culpado, bem como as separa. 
das do marido Independente
mente. de desquite, desde que 
provada sua conduta irregu. 
lar>. 

O projeto sugere para a matéria 
a seguinte redação : 

«§ 1.0 A viúva desquitada 
não terá direito à pensão mili
tar, se tiver sido, por sentença, 
considerada cônjuge cUlpado, 
ou se o contribuinte, em virtu-
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de de desquite amigável ou li
tigioso não estava obrigado, em 
vida, a dar-lhe pensão». 

Assim, a alteração alvitrada se 
dirige à situação regulada pela 
parte final do dispositivo, substi
tuindo-a pela proposta e mantido o 
disposto na primeira parte do pará
grafo. 

Não há dúvida sôbre a procedên
cia do projeto. Se a mulher, em 
vida do marido, dispensava a con. 
tribuição dêste na separação, o fa. 
lecimento superveniente não altera 
a hipótese quanto ao seu alcance e 
repercussão. Além disso - como 
bem acentua a justificação - pode 
ocorrer que, decretado o desquite, 
seja êle amigável ou litigioso, e es
tabelecida, ainda, a dispensa da 
contribuição do. marido, tenha êle 
filhos, havidos fora do leito nup. 
cial. Dêles se retiraria, por morte, 
a metade da pensão, o que eviden
temente importaria em uma iniqüi
dade social. 

Ao corrigir tal situação, o proje. 
to merece ser aprovado quanto ao 
mérito, sendo que, do ponto de vi's. 
ta c·onstitucional e jurídico, nada 
igualmente se lhe pode opor. 

Sala das Comissões, em 25 de no. 
vembro de 1959. - LourivaZ Fon. 
tes, Presidente. - Daniel Krieger, 
Relator. - Jefferson de Aguiar. -
Milton Campos. - Ruy Ca1·neiro. 
_ João VilZasbóas. -Menezes Pi
mentel. - Lima Gui'ma1·ães. - Ar
gemiro de Figueiredo. 

N.o 34, de 1960 

Da Comissão de Se!JiUrança 
Nacional, s6bre o Projeto de 
Lei do Senado, n.o 33, de 1959. 

Relator: Sr. Caiado de Castro. 
O projeto em estudo é de autoria 

rlo eminente Senador Milton Cam
pos e tem o objetivo de modificar 
a redação do § 1.0 do art. 33 do De. 
creto n.o 32.389, de 9 de março de 
1953, que aprovou a 'Consolidação 
dos Dispositivos Legais referentes 
:1 pensões militares. 

. 2. A nova redação proposta é 
no sentido de excluir a viúva des
quitada do direito à pensão mill
tar, «se o contribuinte, em virtude 
de desquite amigável. ou litigioso, 
não estava obrigado, em vida, a 
dar -lhe pensão». 

3. A douta Comissão de Consti
tuição e Justiça concluiu que «o 
projeto merece ser aprovado quan. 
to ao mérito, sendo que, do ponto 
de vista constitucional e jurídico, 
nada igualmente se lhe pOde opor»· 

4. O Decreto-lei n.o 3.347, de 12-
6-1941, que institUiu o regime · de 
benefícios dos Segurados do Insti
tuto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado <IPASE), 
declara em seu art. 3.0, ·§ 1.0 : 

«Não terá direito à pensão o 
cônjuge desquitado ou judicial
mente separado, salvo quando 
lhe haja sido assegurada a 
pensão de alimentos». 

A Lei n.o 3.373, de 12-3-1958, dis
pondo sôbre o Plano de Assistência 
ao Funcionário e sua FamUia, . a 
que se referem os arts .. 161 e 256, 
da Lei n.o 1.711, de 28-10-952, na 
parte que diz respeito à Previdên. 
cia, declara no art. 3,0 ·§ 2.0 , alinea 
«a», que o cônjuge sobreVivente, 
quando desqUita~o. não terá direito . 
ao Pecúlio especial, e, no art. 5.0 , 

inciso I, alínea «a~. insiste que a es-. 
pôsa desquitada, que não recebe 
pensão de alimentos, também não 
terá direito à percepção de pensão 
vitalicia». 

Estas inovações, no entanto, ain
da não foram estendidas a tôdas as 
outras classes, quando a nosso ver, 
assuntos dessa natureza, de ordem 
eminentemente social, dever i a m 
constituir norma ,geral. 

5. Examinando-se o ·assunto do 
projeto, tem-se Jogo de início, a 
atenção despertada para a coerên
cia do legislador que : 

a) ao trata r de benefícios de fa-~ 
müla ·.dos assegurados do IPASE, 
em 1941, não julgou conveniente 
alterar o· que estêve consagrado 
para os militares desde 1827; 
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b} em 1958 reafirmou o estabe
lecido em 1941 para os segurados 
do IP ASE, sem alterar, para os mi
litares o principio centenário que 
invariàvelmente vem sendo se. 
guido; 

c} em 1959, no Projeto de Pen. 
sões Militares, de iniciativa do Po
der Executivo, baseado em estudos 
minuciosos de Comissões de Ofi
ciais especializados de nossas Fôr
ças Armadas, projeto já aprovado 
pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federai e que apenas re
tornou à !Câmara por haver recebi
do al.gumas emendas no Senado -
nesse projeto, repetimos, também 
não se cogitou de introduzir na le
gislação militar as inovações da
quelas leis. 

A'Ssim, o Congresso Nacional -
desde os primórdios da República, 
tem mantido critério uniforme, es
pecial e conservador, no que se re
laciona com o problema da consti
tUição da familia e das pensões dos 
militares que C0118tttuem a cZasse 
especial dos servidores da Pátria. 

A lei é severa para o militar da 
ativa que seja qual tõr o seu põsto 
ou graduação, só pode contrair ma. 
trimõnio mediante licença de auto
ridade competente e depois de pre. 
enchidos os requisitos do Estatuto 
dos Militares; da mesma forma a 
pensão militar (monteplo e meio 
sõldo ou pensões especiais} consti. 
tui herança militar e, ainda recen. 
temente, o Senado acabou de apro. 
var emenda mandando aplicar a 
essa herança mllttar dispositivos 
da herança civil, regulados no Có
digo Clvll, donde deve a herança 
militar exigir renúncia expressa, 
como se infere do próprio Institut() 
Juridico. 

Por outro lado, também desper. 
ta atenção - .e agora de modo 
todo particular - a redação pro. 
posta no projeto, em que é omitida 
a parte relacionada ·com a viúva 
anteriormente separada do mari .. 
do, independentemente de desquite, 
desde que provada sua conduta ir-
regular. · 

6. Em resumo, o projeto, com a 
redação proposta, introduz duas 
modificações na legislação atual : 

a) exclui de pensão militar 11 
viúva desqUitada, mesmo inocente, 
que não percebia, em vida do con
tribuinte, a pensão alimentícia· - . b) nao conserva a exclusão e, 
portanto, roncede direito a pensão 
à viúva anteriormente separada do 
marido, independentemente de des
qUite, mesmo provada sua conduta 
irregular. 

A alteração da ai inca « b» pare
ce-nos ter sido decorrente de equi
voco, porque a justificativa ao pro
jeto é no sentido de somar e não de 
substituir exclusões. 

7. Finalmente, data vénia, pare
ce-nos ter ocorrido lapso no proje. 
to, em virtude do qual, ao invés de 
ser proposta nova redação da lei 
que dispôs sôbre o assunto, ou dis
ciplinar a matéria prõpriamente 
ctita, foi proposta nova redação de 
simples decreto do Executivo, ma. 
téria de atribuição privativa do 
Presidente da República, nos têr. 
mos da Constituição Federal. Ora, 
decretos e regulamentos, matérias 
complementares de leis, não são da 
competência do Congresso, sob 
pena de manifesta contrariedade 
ao principio da independência dos 
Podêres. 

Dar nova redação ao decreto é o 
mesmo que decretar e não, strito 
sensu, legislar. 

s. Em face das razões expostas 
e tendo em vista que existe um 
projeto sôbre Pensões Militares em 
final de tramitação .no CCingresso, 
o qual atende aos interêsses das 
Fôrças Armadas e, mais ainda, que 
deve ser cada vez mais rigida a 
concepção de familia e respeito às 
norma·s de sociedade, opinamos 
pela rejeição do projeto. 
~ála das Comissões, em 22 de ja. 

ne1ro de 1960. - Jefferson de 
Aguiar, Presidente. - Caiado de 
Castro, Relator. - Jorge Maynard. 
- Taciano àe Mello. - Fernando 
Corre a. 
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N.o 35, de 1960 

Da Oormissão de Finanças, 
sóbre o Projeto de Lei do Se. 
nado n.o 33-59. 

Relator : Sr. Oaiado de Oastro. 
O projeto de autoria do eminente 

Senador Milton Campos tem o ob
jetlvo de modificar a redação do 
§ 1.0 do art. 33 do Decreto número 
32.389, de 9 de marçe de 1953, que 
aprovou a Consolidação das Dispo. 
slções Legais, referentes a pensões 
militares. 

2. A nova redação proposta é no 
sentido de ea:cluir a viúva desquita. 
da do direito à pensão militar, «se 
o contribUinte, em virtude de des
quite amigável ou litigioso, não es
tava obrigado, em Vida, a dar-lhe 
pensão. Ainda se constata pela re
dação proposta que deixou de ser 
excluida a viúva separada do ma
rido, independentemente de desqUI
te, desde que provada sua conduta 
irregular. 

3. A douta Comissão de Justiça 
concluiu que «o projeto merece ser 
aprovado quanto ao mérito, sendo 
que, do ponto de vista constitucio
nal e juridlco, onde Igualmente, se 
lhe pode opor». 

4. A Comissão de Segurança 
Nacional, que, no caso, é a especí
fica, em virtude de versar o proje. 
to sõbre assunto que se refere às 
Fõrças Armadas, opinou, também, 
por unanimidade dos membros pre
sentes, porém o fêz contràriamente 
à aprovação do projeto. 

5. A Comissão de Finanças nos 
têrmos do art. 93, alinea «k», deve
rá opinar sõbre a Influência que a 
matéria, terá, imediata ou remota. 
mente, na despesa pública. 

A inclusão de nova situação no 
di·spositlvo legal existente, qual 
seja a da viúva desquitada que, em 
vida do marido não recebia dêste 
qualquer pensão - não acarretará 
aumento de despesa, de vez que se 
tratará apenas de mera substitui. 
ção : ao invés da despesa ser feita 

com a V!UVa desquitada, sê.lo.á 
com os filhos havidos com a com
panheira. 

A parte relatiVa a não conserva. 
ção da exclusão e, portanto, àa. con
cessão do direito a pensão à viúva 
anteriormente separada do marido, 
Independentemente de desqu i t e 
mesmo provada sua conduta Irre
gular, também não afetará a des
pesa pública. 

6. Em conclusão : na ComiS'São 
de Segurança Nacional, fomos con
trários ao projeto pelas razões ex
postas. E mantemos nossa opf.nlAO· 
Na Comissão de Finanças, atenden. 
do, apenas, à Influência que a ma
téria poderá ter na despesa públi
ca, e sem entrar no mérito da ques
tão, somos forçados a opinar favo. 
ràvelmente ao projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de fe. 
verelro de 1960. - (]{J,spar V:elloso, 
Presidente. - Oaiaào àe Oastro, 
Relator. - Paulo Fernandes. -
Lima Guimarães. - Fausto Oabral. 
- TaCiano de Mello.- Saulo Ra
mos. - EUg~nio de Barros. - Fer
nando Oorrea. - Jllernandes Tá
vora. 

PARECER 

N.o 36, de 1960 

Da Comissão de Constituição 
e Justiça, sóbre o Veto n.o 2, de 
1960, do Sr. Prefeito do Distri
to Federal qposto ao Projeto de 
Lei · n.o 822-A-59 da Oâimara 
dos Vereadores, que disp(le só
bre a corwessão de gratificação 
de 30% sóbre os vencimentos 
dos ocupantes da carreira de 
Gv.a~àa.Vida, do Quadro Per
manente. 

Relator : Sr. Benedicto Vallada. 
res. 

O Prefeito do Distrito Federal 
apresentou à 'Cãnnara dos Vereado
res .um anteprojeto de lei, visando 
a conceder aos servidores da car
reira de· salva. vidas gratificação de 
30%, nos têrmos da Lei n.0 880-56, 
art. 140, item VJ. 
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Continha o . anteprojeto do Exe
cutivo local, nos seus cinco (5) ar
tigos unicamente a autori:z:ação 
para· outorgar o referido adicional 
de 30%,.abertura do crédito neces
sário à .. despesa correspondente, e 
prescrições relativas à execução do 
disposto na proposição. 

A despesa com a execução do 
anteprojeto importa ·em Cruzeiros 
s.aoo.ooo,oo. 

A Câmara dos Vereadores, por 
meio de emendas, alterou comple
tamente o anteprojeto, dando em 
resultado 'o Projeto n.o 822-A, de 
1959, que estamos examinando.· 

O projeto: 

estende as vantagens pro
po·stas para os salva-vidas aos 
extranumerários; · 

concede a mesma gratifica. 
. · çiio a mais dez diferentes elas. 

. ses de · funcionários ; 
· determina a reclassificação, 
com aumento de dois ou mais 
padrões de· vencimentos, em al
~ns caso·s da letra. «J:to para 

. «0», a outras quinze categorias 
funcionais diversas; 

reduz a aposentadoria volun
tária aos 25 anos de serviço, 
com ver1rimentos integrais, a 
diversas· ·classes de funciona. 
rios (arts. s.o, 27, 28 e 30). 

' . ' ' 

Importam· ·as. despesas do· projeto 
em mais de 'C~·$ 1-400.000,00, Iev,m. 
do~e à conta do anteprojeto origi. 
r.ário apenac Cr$ 9.aoo.ooo,oo, co;l
ierme deml•r.stração às páginas 8 
e 9 da Mensagem. do Executivo lo
cal. 

. O Preidto vetou tõdas as dispo. 
siçõe:. oriu•Jdas da Câmara ·dos V e. 
readores, mantendo apenas o cUs
posto. no anteprojeto. 

Fundamenta o seu veto· em ra. 
zões de ordem jurídica, administra. 
tiva e financeira. 

As razões de ordem jurldlca são 
as que esta Comissão tem sempre 
sustentado. Não pode o Legisl.~U- · 
vo por meio de emendas, valendo
se de proposta elo Executivo de ma. 

joracão de vencimentos de ca teí~:l
ria restrita de servidores, tomat· a 
Iniciativa de aumentar· vencimentos 
e vantagens de outras categorias 
de funcionários de serviços éxisten~ 
tes que não constem da proposta. 
Isto viria ferir o art. 14, § 1.o da 
Lei Orgânica, que reza : 

«Respeitada a competência 
da Câmara e do Tribunal de 
Contas, no que concerne à or. 
.ganização dos serviços admi
nistrativos das referidas secre
tariás, compete exclusivamen. 
te ao Prefeito a Iniciativa das 
leis que ampliem, reduzam ou 
criem empregos em serviços já 
existentes, alterem as catego. 
rias do funcionalismo, os seus 
vencimentos e o sistema de re. 
muneração,, 

·O motivo· do preceito dando cur
so a dispositivo constitucional de 
tornar a iniciativa, no assunto, 'pri. 
vativa do Executivo, é que a êste 
deve competir, pelo contato próxi
mo com a administração, e conhe
cimento direto dos recursos do Erá
rio, o exame· das necessidades do 
serviço e da conveniência do au
mento de. despesas. 

O Legislativo pode exercer sua 
atribui~ão de apresentar emendas, 
ma~ sõbre a mat~ria da proposição 
enviada pelo Exe~utivo, que, no 
c~so, é a concessao de gr:atifica
cao de 30% aos salva-Vidas nos 
~érmos da Lei n.o 880-56, art: 140, 
1tem VI. 

Pro.cede, assim, a hppugnação do 
Prefe1to ao projeto, por· sua ilega. 
!idade e inconstitucionalidade, em 
face da Lei Orgânica e do princípio 
constitucional, como se .. vê no ,§ 2.o 
do art. 67, da Constituição. O Su
premo Tribunal Federãl já teve 
oportunidade de firmar esta Inter
pretação, em acórdão, citado nas 
razões do veto, oriundo do Estado 
de Santa Catarina, em recurso sus
citado pelo então Governador Iri
neu Bornhausen, que atualmente 
tem assento nesta Casa do Con. 
gresso .. 
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É justa, também, a critica ao 
projeto do ponto de vista adminis
trativo. 

Anunciando-se a preparação de 
um Plano de .Classificação em que 
o problema do funcionalismo 'Será 
objeto de solução orgânica, não é 
oportuno . aumentar a 'desordem 
existente, com ajustamentos par
cíai·s, ·fragmentários, que darão en
sejo a novas reivindicações preju. 
diclais, análogas às mencionadas 
nas razões do veto .. 

Finalmente, são manifestos os 
inconvenientes de natureza finan. 
celra, bastando realçar a despro. 
porção entre o aumento constante 
do anteprojeto do Executivo, que 
não chega a dez milhões de. cruzei
ros, e o acarretado pelo projeto, 
que ascende a 150 vêzes aquela 
quantia, ou seja mais de um bilhão 
e quatrocentos milhões de cruzei
ros. 

Versando o assunto, não se· pode 
desprezar, também, a circunstânCia 
de deixar registrado o Orçamento 
da Prefeitura para o próximo exer
cício, «elaborado com acentuado 
otimismo», um vultoso deficit de 
cinco bilhões e trezentos milhões 
de cruzeiros. 

Por êstes motivos, opinamos pela 
aprovação do veto, reportando-nos, 
ainda, para os pormenores, às pro
cedentes razões expostas na Men. 
sagem do Prefeito. 

Sala das Comissões, em 15 de fe
vereiro de 1960. - Lourivaz Fon
tes, Presidente. - Beneàicto Val
ladares, Relator. - Jetferson de 
Aguiar. - Ruy Carneiro. - Milton 
Oam~pos, com as ressalvas constan. 
tes do voto emitido oralmente, no 
intuito de mostrar que vários dos 
di·spositivos vetados se compreen. 
dem no poder da emenda do Legis
lativo. - Daniel Krieger, nos têr
mos do voto do Senador Milton 
Campos. - Mener:es P~mentez. -
Lima Gu~marães. - Attílio Vtvac. 
qu,a, pela constitucionalidade do 
Projeto da Câmal'a, reservando 
para o Plenário meu pronuncia. 

mento . sôbre o mérito. - . A!IYIIBO 
Arinos, venc:do. - Mour.ão Vieira. 

VOTO EM SEPARADO DO SE. 
NHOR SENADOR JOÃO 

VILLASBOAS 

O Prefeito · do Distrito Federal, 
recebendo da . .Câmara dos Verea. 
dores, o Projeto de. Lei n.o 822-A, 
de 1959, constante de 35 artigos, 
sancionou apenas o art• 1.o e seu 
parágrafo único em parte e os ar. 
tigos 3.0 , 34 e 35, vetando todos os 
demais. . . 

Firmou os seus votos em razões, 
que considerou de ordem jurídica, 
administrativa e financeira. · 

Enquadrou na primeira delas to. 
dos os vetos, destacando, dentre 
êles os referentes aos arts. 10, 19 
parágrafo único, 22, 29 e 33, aos 
quais aduziu outros motivos relati. 
vos a interêsses municipais. 

Invoca .o Chefe do Executivo Mu~ 
nicipal, como base juridica do seu 
ato, o § 2.0 do art. 14 da Lei Or
gânica Municipal, que diz : «Se o 
Prefeito julgar o projeto, no . todo 
ou em parte, inconstitucional ou 
contrário aos interêsses do Distri
to Federal ou da União, veta.lo.á, 
total ou parcialmente, dentro de 
dez dia'S úteis, contados daquele em 
que o tiver recebido, e comunicará, 
no mesmo prazo. aos Pres'dentes 
do Senado e da Câmara dos Verea
d·ores, os motivos do veto». 

Dois. portanto, são os motivos 
que o Prefeito poderá invocar para 
vetar - ser o projeto ou aLgum dos 
seus dispositivos inconstitucional 
ou contrariar o interêsse municipal 
ou nacional. 

No caso do veto parcial, em que 
cada disp'Ositivo a que êle é oposto, 
deve ser cons' derado destacada
D1P.nte, necessário de fazer a. jus ti. 
f!<'ai.iva em relação a cada um dê
lro. 

'· . Da inconstitucionalidade · 
'. " 

Sob o título- «Razões de Ordem 
Jurid'ica» - o Prefeito invoca o 
§ J..o do art. 14 da Lei Orgânica do 
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Lllstrito Federal - e Constituição 
Feãeral, para fulminar os dispositi
vos vetados. 

Mas, o que daí decorre é que 
compete exczusivamente ao Prefei
to a iniciativa das leis que am
pliem, reduzam ou criem empregos 
em serviços já existentes, alterem 
as categorias do funcionalismo os 
seus vencimentos e o sistema de' re
muneraçll.o. 

Ora, o Prefeito teve a iniciativa 
de aumentar os vencimentos de um 
grupo de servidores da Prefeitura. 
Esr,a faculd~.de lhe não usurpou a 
Câmara: dos Vereadores. O que esta 
têz foi exercitar o direito legítimo 
de que dispõe de emendar a propo
sição estendendo aos mesmos as 
Idênticas vantagens a outros fun
cionários do Executivo MuniCipal. 
Cerceadas ficariam as preiTogati
vas dos legisladores se se lhes qui
sesse, como pretende o Prefeito, li
mitar o direito de emenda apenas 
na alteraçiio dos artigos do seu an
teprojeto, ou seja, para aumentar 
ou reduzir a gratificação ali atri
buída aos Guarda-Vidas. 

Não vem em amparo da sua ar
gumentação o invocado acórdão do 
Supremo Tribunal Federal em re. 
ferência à Lei do Estado de Santa 
Catarina n.o 22, de 1951. Ali a 
l\oiens111gem Governamental se res
tringia ao aumento dos vencimen
tos dos Membros do Poder Judic!á
rlo. Essa mesma lei especial para 
a magistratura, não cabendo no 
caso aditar-lhe emendas referentes 
a vencimentos de ·servidores do 
Executivo. Aqui a Mensagem do 
Prefeito propunha alteração nas 

· vantagens de determinado grupo de 
funcionários da administração exe
cutiva, e, em tal caso, não se po. 
derla vedar aos legisladores esten
dê-las a outros servidores do mes. 
mo poder. 

Intert'Jsse do Dist1·ito ou da 
União 

Afastada, assim, a única incons 
titucionalidnde Invocada, restará: 

apreciarem-se as razões de ordem 
administrativa e financeira invoca. 
das pelo Prefeito, que levariam ao 
projeto a eiva de contrário ao inte. 
rêsse do Distrito Federal ou da 
União. 

Ressalta desde logo que o Prefei. 
to apena'S invoca tais razões em re
lação ao parágrafo único do arti
go 9.0 , ao art. 10, ao art. 19, ao ar. 
tlgo 22, ao art. 29 e ao 33. No to. 
cante aos demais silencia. 

Art. 19 parágra,jo único 

O veto aqUi não focaliza o texto 
do artigo, mas tão somente o seu 
parágrafo. E nem o poderia fazer, 
porque o art. 19 nada mais faz que 
reconhecer à totalidade dos Dire. 
tores de Escola Primária o venci. 
mcnto coiTespondente ao Padrão 
«~, de que já desfrutam vários di
retores de tais escolas, por fôrça 
da Lei n.o 532, de 25 de novembro 
de 1950. 

E·ssa lei, que vetada pelo Prefei
to, foi válida pelo Senado, não sen
do aplicada à totalidade daquele~ 
dlretores, cria a anomalia da de
sigualdade de vencimentos, proibi
da pela letra b, do art. 40, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, com 
a nova redação, que lhe deu o arti
go 1.0 da Lei Federal n.0 2.452, de 
7 c1e abril de 1955, que diz : - «te. 
rão Igual vencimento ou remunera. 
ção os cargos isolados de provlmen. 
to efetivo, de denominação, atribui. 
cões e responsabilidades Iguais». 

No tocante ao parágrafo único, 
ainda firmado no mesmo principio, 
o que ai se concretiza é a restau. 
rat;ão do § 2.o, do art. 2.o da Lei 
n.0 761, de 1952, que atribuiu às · 
professOras . primárias o padrão 
«0::>. Tendo a administração muni. 
cipal se negado a cumprir êsse pre. 
ceita legal, várias professõras re. 
cotreram ao judiciário e obtiveram 
o sufrá.gio às suas pretensões. Os 
outros que não o fizeram, mas po. 
derão fazê-lo a qualquer tempo, 
ainda permanecem com os venci. 
mentos Inferiores. Dai resulta exis-
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tirem na Prefeitura único grupo 
de professõres, percebendo venci. 
mentos que variam de .Cruzeiros 
7.500,00 a 17.500,00. 

É êsse absurdo que o parágrafo 
VEtado buscou sanar, no mais jus. 
to lnterêsse do Distrito Federal em 
normalizar a retribuição dêsses 
dignos servidores. 

Artigo 22 

Nesse artigo o projeto classifica 
no padrão «0~ dos cargos isolados 
de Engenheiros, Arquitetos e Agrõ. 
nomos da Prefeitura os atuais En. 
genheiros Auxiliares, Arquitetos 
Auxiliares e Agrônomos Auxiliares 
referência «N». 

Como 0 dispositivo vetado é de 
absoluta conveniência di-lo o pró
prio Prefeito - quando nas razões 
do veto declara : - «Não resta dú
vida de que os Quadros de Enge. 
nheiro Arquiteto e Agrônomos da 
Prefeitura são, numericamente Ir
risórios para atender ao mínimo 
das suas necessidades nas respecti
vas esferas de a~o». 

Está ai demonstrado que, ao en. 
vés de contrariar interêsses do D1s. 
trito, o arttgo se ajusta, precisa. 
mente, a tais interêsses. 

Artigo 25 

Aqui o projeto repara uma injus
tiça, que não pode continuar a ser 
praticada pela Prefeitura em relv .• 
ção aos seus servidores. 

Se a Lei n.o 880, de 1956, atri. 
buiu-lhes gratificação de risco de 
vida sõbre os seus vencimentos, e o 
mesmo faz o atual projeto cobrin. 
do a proposta do Prefeito em rela
ção aos Guarda-Vidas, aberrante de 
tôdas as razões administrativas se
ria calcular-se tal gratificação sô
bre vencimentos ·anteriores àquela 
lei, embora os padrões tenha atual
mente outros valores. 

Hoje, um trabalhador referência 
«D:.-, por exemplo, que percebe ven. 
cimento mensal de Cr$ 7.800,00 e 
tem 30% de gratificação por motl. 
vo de risco de vida, ao invés de re. 

ceber Cr$ 2.340,00, percebe apenas 
Cr$ 474,00, porque àquele tempo 
o seu vencimento era de Cruzeiros 
1.580,00. 

Não sei como a correção a seme
lhante absurdo poderá ser contrá
ria aos interêsses da administração 
pública. · 

Artigo 31 

O aproveitamento na letra 4:G» 
dos a tuais porteiros a uxillares dia
ristas do .'f/eatro Municipal em 
número de doze é o mínimo que se 
poderia ter feito em beneficio dês
ses humildes servidores, que, ga. 
nhando por dia de função do teatro 
uma diária de Cr$ 150,00, ficam 
sem qualquer vantagem pecuniária 
durante os períodos em que o tea
tro está fechado. 

A segunda parte do artigo repa
ra uma Injustiça, obrigando a pro. 
moção de coristas daquele Teatro, 
alguns dos quais com mais de 15 
anos de serviço, e que permanecem 
no padrão inferior, embora exis. 
tam, de há muito, vinte e cinco va. 
gas na letra ~M», jamais preenchi. 
cJ::\5. 

Artigo 5.o 

A aposentadoria do Guarda. Vi. 
das, após 25 anos de serviço, é uma 
necessidade de interêsse do público 
a quem servem êsses abnegados 
trabalhadores municipais. 

O sacrifício diuturno das suas 
energias, o desgaste permanente do 
seu. organismo não lhes permitem 
maJor tempo de valldez para o mis
ter que desempenham. 

Por falta de uma regra legal nes
se sentido, dezenove dêsses homens 
não estão mais em condições de de
sempenhal' o seu oficio, porque 
contam de 45 a 67 anos de idade, de 
27 outros por doenças várias. A 
aposentadoria será o meio de os 
afastar definitivamente do quadro 
ativo, ··assegurando-lhes uma pen
são para o resto da vida, encurta. 
da sensivelmente naquele humano 
mister. 
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Conclusão 

O eminente e nobre Relator con. 
sidera inoportunas essas medidas 
do projeto, porque se anuncia em 
preparação um Plano de Classifi. 
cação do Funcionalismo Municipal, 
em q•1e o problema dos servidores 
será objeto de solução orgânica. 
Entretanto, o PrefcHto não poderá 
mais cuidar. dessa matéria, para 
sujeitá-la à Câmara dos Vereado
res, porque a 21 de abra próximo 
surgirá ~qui o Estado da Guanab~
ra e só a sua futura Assembléia 
Legislativa poderá deliberar nes·se 
tocante . 
. Diante do exposto, sou pela rejei

ção dos vetos opostos aos arts. 5.0 , 

19, § único, 22, 25 e 31 do projeto. 
Sala das Comissões, em 15 de fe

vereiro de 1960. - João Villasb6as. 
- Afonso Arinos. 

PARECER 

N.0 37, de 1960 

Redação Final do Projeto de 
Resolução n.o 1, de 1960, qtte 
nomeia Alea:and11e Raohid José 
Pedro e Léda Paula Gertrudes 
Alves de Carvalho, habilitados 
em concurso, para cargos de 

. classe ·inicial da carreira de 
Auxiliar Legislativo. 

Tendo sido aprovado sem emenda 
o Projeto de Resolução n.0 2, de 
1960, a C'omissão Diretora apresen. 
ta a sua Redação Final nos seguin
tes têrmos: 

Resolução 

O Senad-o Federal resolve : 
Artigo único. São nomeados, de 

acôrdo com a alinea o do art. 85, 
item 2, do Regimento Interno, para 
exercer o cargo da classe «K» da 
carreira de Auxiliar Legislativo, do 
Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Alexandre Rachid José Pe
dro e Lêda Paula Gertrudes Alves 
de >Carvalho. 

Sala da Comissão Diretora, em 
15 de fevereiro de 1960. - F'U.into 

Mimer. - Cunha Mello. - F1·eitas 
Oavalcanti. - Gilberto Marinho. -
Fireribaldo Vieira.- Mathia.s OZVm
pio. 

PARECER 

N.o 38, de 1960 

Redação Final da Projeto· de 
Resolução n.o 2, de 19€0, que 
nomeia Erlila Macêdo Ribeiro, 
para o cargo inicial da carreira 
de Taquíg?'ajo. 

Em reunião de 28 do mês findo 
elevou esta Comissão às classes 
imediatamente superiores os cargos 
da carreira de Taquígrafo. 

Por um lapso, ao ser redigido o 
projeto foi ·o ca11go, por fôrça do 
hábito, mantido na clas-se «N». 

Faz-se, por isto, mister a seguin
te emenda de redação. 

«Onde se diz : classe «N», diga. 
se : classe «0». 

Assim emendado, propomos a re. 
dação do projeto nos seguintes têr. 
mos: 

Resolução 

o Senado Federal re·solve : 

Artigo únieo. É nomeada, de 
acôrdo com a alinea o do art. 85, 
item 2, do Regimento Interno, para 
exercer o cargo inicial da classe 
«0» da carreira de !I'Iaquigrafo, do 
Quadro da Secretaria do Senado 
Federal, Edila Macêdo Ribeiro. 

Sala da Comissão Diretora, em 
15 de fevereiro de 1960. - Filinto 
Müller. - Cunha Mello. - Freitas 
Ccwalcanti. - Gilberto Mari'll>ho. -
Mathias Olympjo. - Heribaldo 
Vieira.. 

O SR: PRESIDENTE -Está fin
da a leitura do Expediente. 

Tein· à palavra o nobre Senador 
Sérgio Marinho, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. SÉRGIO .MARINHO -
(Lé o seguinte discurso) -Senhor 
Presidente e Senhores Senadores, o 
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poder resulta de uma relação de 
tensão. 

Es·sa relação, como dado primá
rio, é natural c inevitável. 

Se ela deixasse de aparecer (hi
pótese sociologicamente inaceitá. 
vel), deixaria também de sur.gir a 
autoridade politiCa. 

Apo·io e anti-apoio são assim os 
elementos polares do Poder. 

Do mesmo modo, como não é pos
sível Govêrno sem apoio, a apari. 
ção do Govêrno suscita ou, mais 
exatamente, denuncia a existên
cüi do anti-apoio, que é a oposigão. 

Nos Estados de Direito, sob o im
pério da opinião pública, a ambi
va1ência do Poder exprime-se, es
pontânea, leal e intensamente. 

Nos Estados, ·sob Govêrno discri. 
cionário, os meios de coerção e cor. 
rupção revelam-se mais eficazes. 
Aí, o anti-apoio, encontrando obs
truídos os canais de livre manifes
tação, tende a exprimir-se por 
meios clandestinos, secretos ou vio
lentos. 

Dêsse ponto de vista, não há mé. 
rito nem demérito, seja no apoio 
ou no .anti-apoio. Mas, apesar dis
to ou talvez por isto mesmo, ·não 
se pode fugir à verificação de que 
se revelam sobremodo graves as 
responsabilidades de que se inves. 
tem as maiorias parlamentares, no 
!'esguardo da própria destinacão 
das assembléias políticas. Esta·s 
responsabilidades avultam, quando, 
como no caso presente, nos defron. 
tamos com um Poder Executivo, 
dotado de imensos recursos econô
micos, que controla e maneja a seu 
arbitrio. 

As •maiorias exige.se assim com
portamento deveras difícil. A elas 
incumbe manter suas característi. 
cas de ·apoio a um Poder que, pela 
ordem natural das coisas, senão en. 
contra entraves, procura expandir
se, invadindo a área de competên
cia do outro Poder. 

Do mesmo passo, exige-se-lhe 
preservar o prestígio do Parlamen
to, elemento básico da sua sobrevi. 
vência como instituição, impedindo 

· com o seu ínconformísmo a a tos 
atentatórios da ordem jurídica (os
tensivos ou subreptíclos), que a 
descrença invada a opinião ·pública 
e periclite o mecanismo da repre. 
sentatividade. 

O apoio incondicional, proporcio
nado pela maioria, funciona como 
instrumento de auto-mutilação. ~!e 
exaure a substância do Parlamento 
c leva a op!nião pública à descren
ca na sua capacidade ou adequação 
para exprimir-lhe os anseios e tu. 
telar.lhe os interêsses. 

Por isto, as vitórias que o incon
dicionalismo credita no seu ·ativo, 
quand·o. se omite ante os excessos 
do Poder Executivo, são Vitórias de 
Pyrro. 

Não faz muito tempo, aqui mes
mo, presenciamos o triste espetá
cuJo da dissolução de uma assem
bléia, diante da indiferença da opi. 
nião pública. ~ que ao lado de ou
tras circunstâncias, que não vêm 
ao caso mencionar, o incondiciona
lismo da maioria submetera a as
sembléia a capitulações sucessivas, 
que lhe macularam o decôro e tive
ram corno têrmo o ato ruidoso de 
sua dissolucão. 

Hoje, estamos em face de um Po
der Executivo que, por perseguir 
louváveis propósitos, como o de 
promover o desenvolvimento do 
Pais, foi compelido a anemizar o 
Poder Legislativo, usurpando-lhe 
atribuições das mais altas. 

Quero referir-me às emissões· de 
papel-moeda, coin que êste Govêr
no tem inundado o melo circulan. 
te, emissões levadas a efeito, sem 
a indispensável autorização do 
Congresso. 

A lei da necessidade maior, re. 
petldamente invocada, não atenua 
a brutal violacão do preceito cons
titucional. Porém, mais grave do 
que a violação da lei máXima, é o 
aluimento da estrutura social, pro
duzido por emissões desordenadas 
de -_papel-moeda. 

A crescente pressão inflacioná
ria altera a estratificação social, 
pela exaustão da classe média c 
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sua conseqüente proletarização. Os 
encargos impostos às camadas des
privilegladas se tornam .cada dia 
mais Insuportáveis, de vez que os 
salários experimentam apenas ma. 
jorações nominais. 
· Cada jato emi:ssor de papel-moe. 
da cria, a curto prazo, condições 
que exigirão outros jatos e, dê~se 
jeito, nos encaminhamos para d1as 
incertos. 

Rebaixando, como se acham re
baixados, os níveis de consumo das 
camadas desprivilegiadas, o mal
estar resultante dificilmente pode
rá ser contido nos quadros demo. 
crâticos. 

Agora, já são os próprios inves
timentos públicos que estão amea
çados de colapso e exigem, cada vez 
mais novas e sucessiva·s emissões. 

É que o financiamento pela in
flação não é apenas enganoso. É 
como o boomerang, usado pelos an
tigos egípcios e pelos aborígenes 
australianos. Arremessado ao ar, 
recai sõbre aquêle que o arremessa. 

Quando o processo inflacionário 
adquire determinado ritmo, os or
camentos perdem a significação. 
Certo investimento público, orçado 
em X e que pela sua reprodutivi
dade justificava o financiamento 
com recursos inflacionários, exige 
agora, por fôrça do próprio d~sel}
volvimento do processo inflaclona
rio, não apenas X, mas ex1ge 2x, 5x, 
nx. 

O processo de desenvolvimento 
de uma comunidade ou, noutras pa
lavras, o proceseQ que é a mudan
ça, não é uma construção artificial. 
que se possa programar e executar. 
arbitràriamente, à custa dos eqUl
vocos e contradições do financia
mento inflacionário e dos sacrifí
cios impostos aos menos favoreci
dos. O desenvolvimento, como pro. 
ceBBo que é, resulta da conjugação 
de múltiplos favores, dentre os 
quais sobrelevam as poupanças vo. 
luntárias e o aumento da produção 
agrícola. 

«0 financiamento pela inflação 
- adverte Plnay, que faz pouco 

tempo nos vi:sitou - oferece tôdas 
as seduções da facilidade. Mas êle 
traz consigo para a economia como 
para o equilíbrio social, germes de 
morte, pois que a inflação é a for
ma de apropriação a mais injusta, 
a mais cega, a mais dolorosa que 
há. Ela afeta os salariados, des
trói as economias e semeia a des
confiança no coração dos homens ... 
A França adquiriu a convicção de 
que uma grande nação não pode 
progredir no regime da mentira e 
dos artifícios. Ela está convenci
da de que uma moeda estável e 
forte é o instrumento insubstituí
vel da independência e do progres. 
so econõmico e sociab (citado pelo 
Prof. Eugênio Gudin, em o «0 Glo
bo», de 22-10-1959). 

Seria pueril de minha parte, 
acreditar que o estacionamento de 
emissões, clandestinas e fraudulen
tas - como as denomina Pontes de 
Miranda - viesse, de pronto, cor
rigir as imensas distorções existen
tes. 

Mas, não se pode negar que o 
resguardo da norma constitucional, 
a cuja continuada infringência as
sistimos, inertes, traria, de Imedia
to, duas conseqüências altamente 
benéficas. 

A primeira; de ordem psicológi. 
ca, mas nem por isto menos rele
vante, traduzir-se-la no restabele
cimento da confiança da opinião 
pública no destino do Parlamento. 

A outra consistiria no coibir ou 
moderar os gastos supérfluos ou 
adiâvels, a que se lan(:a o Poder 
Executivo. 

Não CUlP,o o Govêrno pelo mal
barato do :dinheiro dos contribuin
tes, em investimentos de reproduti
vidadeé duvid.osa ou de prioridade 
discutível: Não o culpo também 
pelo· favorecimento demasiado a 
certás atividades em detrimento de 
out'ras. 

Culpo, sim, os órgãos de Govêrno 
- · não estou me referindo aos ór
gãos do Govêrno - que, fugindo 
ao seu destino, descumprindo o seu 
dever, não fiscalizaram, não obsta-
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ram que as dissipações se fizessem 
ou os privilégios se concedessem. 

Nada contribui tanto para o flo
rescimento do regime de opinião, 
como a fiscalização, rigorosa e 
oportuna, do emprêgo dos dinhei
l'OS públicos. 

Veja-se, por exemplo, o que ocor
re. com o fundo dos ágios, cuja ar
recadação no período de dez anos 
ultrapassa de 600 bilhões de cru
ZI.'!iros. Até hoje, suponho, a opi
nião pública desconhece como e 
,)ara que foi utilizado êsse oceano 
de dinheiro. 

Sei que é da índole de todo Poder 
durar. O Govêrno impõe a si mes
mo, como primeira tarefa, a de ·so
breviver e, para isto, manobra, 
transige, concede e, em muitos ca
sos, coage e corrompe. 

Muitas vêzes, desgasta-se no fa
vorecimento demasiado a dedica
ções suspeitas ou a seus próprios 
!nterêsses. 

Daí, ser profundamente danoso 
ao destino da comunidade, permi
tir-se ao Poder Executivo o manejo 
discricionário dos dinheiros públi
cos, fabricando-o e aplicando-o a 
seu talante, quando e quanto que!. 
ra. <Interrompendo a leitura). 

Sr. Presidente, altamente impres. 
sionado com o quadro que nosso 
País apresenta, ao alcance da sen. 
sibilidade de qualquer observador e 
cuja verificação já se alastra por 
tôdas as camadas da população 
brasileira - as dos governados e 
as dos que governam, isto é, pelo 
apoio e pelo anti.apolo, pelos que 
mandam e pelos que são manda. 
do-s; altamente Impressionado com 
as implicações do fenômeno elabo. 
ramos projeto de lei que ora sub
metemos à alta consideração da 
C'asa. 

Para aprovação dêsse trabalho, 
invocamos, com humildade, a cola. 
boração da Maioria, pois a ela cum
pre, antes e ·acima de tudo, velar 
pelo prestígio, pelo decôro e - por 
que não dizer - pela sobrevivência 
dt) Parlamento; e se deixarmos que 
ésse proce:sso siga incldentnlmente 

seu desenvolvimento, não podere
mos absolutamente prever para 
onde será conduzido o Brasil. 

O projeto é o seguinte : · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.o 3, de 1960 

Dispõe sôbre autorização pa. · 
ra emissão ·de papeZ-•moeda de 
curso forçado. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Nenhuma emi·ssão de 

papel-moeda de curso forçado po. 
tlcrá ser feita sem prévia autor!. 
zação do Congresso Nacional. 

Art. 2.0 A proposta de cada 
emissão conterá os dados necessá
rios à sua justificação. 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vi
gor na data da sua publicação, re. 
>ogadas as disposições em contrá
rio. 

Justificação 

Dlz a Constituição Federal {ar. 
tigo 65, n.o VI) : «Compete ao 
Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente' da República : 

« ... autorizar a abertura de 
crédito e emissões de curso for. 
çado:to. 

~·As emissões- diz Pontes de Mi
randa - têm de -ser autorizadas, 
por uma, ou dentro de llmite"S que 
a lei fixe. A prática das emissões 
é urna revivescência ditatorial e 
terá de desaparecer pela fôrça mes
ma da democratização., · 

«0 Poder que legisla sôbre emis
são - adverte Rui Barbosa - pode 
legislar sôbre a miséria de um 
poVO·» 

Em qualquer Estado constituído. 
o Poder que se outorga o direito 
de emitir, sem !Imitações, sobrele. 
va os demais Podêres. Desde que 
o Poder Executivo usurpe tamanha 
faculdade, tõda a aparelhagem 
constitucional, cóm sua técnica de 
limitação de podêres, torna-se prà. 
tlcnmente ineficaz. O exerciclo con. 
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tinuado de tão importante faculda. 
de, ao qual se . vincula o destino da 
comunidade inteira, desfigura e 
subverte a ordem jurídico-politica 
preexistente, fraudando-lhe os fins 
e reduzindo-a a uma expressão me
ramente formal. 

Daí, a cautela com que a 'Consti
tuição ·associa, indissolúvel e neces. 
sàriamente, o Congresso à . grave 
responsabilidade de emitir. 

Fôsse o recurso à emissão imo
derada - embora tendo em vista 
financiar obra·s públicas e fomen. 
tar a industrialização - o remédio 
indicado para ultrapassar o estágio 
do subdesenvolvimento, de certo, 
não mais ~xistiria país subdesen. 
volvido. 

Na verdade, o ato de emitir quan
do vai além das limitações neces. 
sárias, passa a valer como instru
mento de mal-estar social, corroen. 
do as instituições, alterando as es
tratificações s·ociais e conduzindo 
os assalariados a situações insu
portáveis. 

De outra parte, é preciso ter pre
sente que as emissões sucessivas. 
levadas a efeito pelo Presidente da 
República são infringentes dos pró
prios dispositivos invocados. O ar
tigo 4.o do Decreto-lei n.0 21.499, 
de 9 de junho de 1932, o •§ 1.o da 
Lei n.0 449, de 14 de junho de 1937 
e os arts. 2.o e s.o do Decreto-lei n.0 

4.792, de 5 de outubro de 1942 au
torizam o govêrno a proceder emis
sões de papel-moeda, porém, dentro 
de determinados limites e obedeci
das certas condições. 

Mesmo sem considerar que essa 
legislação ·se acha revogada, face 
ao disposto no art. 65, n.o VI, da 

· Constituição vigente, é iniludível 
que a atividade emission!sta se vem 
processando com flagrante infrln
gência das limitações e condições 
contidas naquelas leis. 

O atual govêrno já emitiu mais 
ele 87 bilhões de cruzeiros. Esta 
quantia excede cêrca de duas de
zenas de bilhões ao volume do meio 
circulante, pvr êle encontrado, que 
era de 67 bilhões e meio. 

A omrssao cio Congresso face a 
semelhante estado de coisas, não 
pcéle contribuir para o prestigio e 
a confiança que o Parlamento, 
como instituição, precisa gozar na 
opinião pública. 

Se é grave a violação continuada 
do inciso constitucional, muito mais 
graves se nos afiguram as múlti
plas implicações que a crescente 
pressão inflacionária vem suscitan
do, desde as de ordem politico.ju. 
ridica, social, até as de ordem mo
ral e psicológica. O impacto de 
torrentes e mais torrentes de pa
pel-moeda faz estremecer e vai 
aluindo tõda a estrutura social, nas 
suas expressões dinâmicas, nos 
seus moVimentos ostensivos ou nos 
seus processos menos perceptíveis. 

O que se procura alcançar com 
a presente proposição, é apenas 
restabelecer . o Império de preceito 
constitucional, repetidamente pos. 
tergado pelo Poder Executivo. 

Não se faz menção às condições 
mediante as quais a autorização 
deve ou pode ser concedida. Estas 
condições constarão do ato autori
zativo.» 

Sala das Sessões, em 16 de fe\le
reiro de 1960. - Bérg>io Marinho. 

Era o que eu tinha a dizer, Se
nhoJ:' Presidente. <Muito b,em; mui
to ·bem. Pa'lrm.a8). 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
a hora do Expediente. 

'Tem a palavra o nobre Senador 
Vivaldo Lima, segundo orador ins
crito. 

O SR. VIVALDO LIMA - Se
nhor Presidente : 

No dia: 4 do mês de setembro do 
ano passado, o «Diário Oficial» da 
União publica Decreto do Poder 
Executivo, assinado pelo Senhor 
Présidente da República e referen. 
da'do pelo Sr. Ministro de Estado 
d<;~s Relações Exteriores, no qual se 
constituía a seguinte Delegação pa. 
ra representar o Brasll na XIV As. 
sembléia Geral das Nações Unidas, 
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em Nova Iorque, a partir de 15 de 
· setembro de 1959 : 

Chefe da Delegação : 
Doutor Augusto Frederico Sch

midt; 
Subchefe da Delegação : 
Embaixador Gyro de Freitas 

V alie. 
Delegados : 
Senador Vivaldo Lima; 
Deputado Manoel França Gam. 

pos; 
Embaixador Gilberto Amado. 
Delegados Suplentes : 
General Emílio Maurell Filho; 
Ministro Mário Gibson Alves 

Barbosa; 
Ministro Mozart Gurgel Valente 

Júnior; 
Doutor Alvaro Americano; 
·Doutor Newton Barbosa Tatsch. 
Secretário Geral da Delegação : 
Ministro para Assuntos Econõmi. 

cos Eurico Penteado. 
Com o pessoal técnico da Mis

são Permanente iunto à 011e-aniza. 
ção das Nações Unidas (ONU), fi
cou, então, definitivamente com
posta dos seguintes nomes a Dele. 
gação do .Brasil àquela Assembléia 
Geral. com reunião inaugural fixa. 
da . para o dia 15 daquele mês e 
ano: 

Delegados: 
Augusto Frederico Schmidt, Che

fe da Delegação. 
Cyro de Freitas Valle. Embaixa. 

dor Extraordinário e Plenipotenciá. 
rio: Reoresentante Permanente do 
Bra·sil i unto às Nações Unidas; 
Subchefe da Deleg-ação. 

Vivaldo Lima, Senador. 
Manoel França Campos, Depu. 

ta do. 
Gilberto Amado, Embaixador Ex. 

traordinárlo e Plenipotenciário. 
Delegados Suplentes : 
General de Brigada Emílio Mau. 

reli, Assessor Militar da Missão 
Permanente. 

Mário Gibson Barbosa, Minis
tro Plenipotenciário; Representan
te Substituto do Brasil junto às 
Nações Unidas. 

·Mozart Gur.gel Valente Júnior, 
Ministro Plenipotenciário. 

Alvaro Americano. 
Newton Barbosa a'latsch. 
Assessor Especial : 
Eurico Penteado, Ministro para 

Assuntos Económicos da Missão 
Permanente. 

Assessores : 
Carlos Sette Gomes Pereira, Pri

meiro Secretário da Missão Perma
nente. 

João Paulo da Silva Paranhos do 
Rio Branco, Primeiro Secretário 
da Embaixada em Washington. 

Carlos Calero Rodrigues, Primei. 
ro Secretário da Embaixada em 
Paris. 

Geraldo de Carvalho Silos, Pri
meiro Secretário da Missão Perma
nente. 

Ramiro Elysio Saraiva .Guerrei
ro, Primeiro Secretário da Embai
xada em Washington. 

Pedro de Souza Braga, Primeiro · 
Secretário da Embaixada .. 

Tenente-Coronel Fernando Dur
val de Lacerda, Assessor Militar 
Adjunto da Missão Permanente. 

Dario Castro Alves, Segundo Se
cretário da Missão Permanente. 

DaVid Silveira da Motta Júnior, 
Segundo Secretário de Embaixada. 

Marcelo Raffaelli, Terceiro Se
cretário da Missão Permanente .. 

Márcio .Rêgo Monteiro, Terceiro 
Secretário da Missão Permanente. 

João Baptista Castejon Branco. 
'Criadas as Comissões pela As

sembléia Geral, distribuindo-se ne
las a Delegação Brasileira da se-. 
guinte forma, de acõrdo com o 
pendor e especialização de seus 
membros: 

O omissões 

I - (Polítioa) Augusto Frederi. 
co Schmidt - Emílio Maurell -
Mário Gibson Barbosa - Mozart 
Gu~g'êJ.Valente -.Dario Castro .AI~ 
ves. 

(Política Especial) Cyro de Frei
tas Vallc - Alvaro Americano -
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Cícero Rodrigues - .. David Silvei
ra da Motta. 

II - (Econômica) Eurico Pen. 
teado -João Paulo do Rio Bran
co - Márcio Rêgo Monteiro. 

III - <Social) Vivaldo Lima -
Newton .Tatsch - Geraldo Silos -
Fernando Lacerda - Paulo Pires 
do Rio. · 

IV - (Tutela) Manoel Fran~a 
Campos - Carlos Gomes Pereira 
- J. B. 'Castejon Branco. 

V -. (Admlnlstra~o) Alvaro 
Americano - David Silveira da 
Mota - Marcelo Raf:faelli. 

VI - (Jurfd!ca) Gilberto Amado 
- Ramiro Guerreiro. 

Secretário Geral : Marcelo Ra:f
faelli. 

Entre os :figurantes, encontram
se dois parlamentares, conforme já 
se tornou habitual, um represen
tando a Câmara dos Deputados Fe
derais e o outro o Senado da Re
pública. 

Na outra Casa do Congresso, o 
escolhido foi um membro da Ban
cada do P. s. D. mineiro, o nobre 
Deputado Manoel Fran~a Campos. 

Nesta Câmara Alta, por delibe
ra~ão dos ilustres Lideres das Ban
cadas dos Partidos aqui represen
tados - PSD (Senador Lameira 
Blttencourtl, PTB <Senador Arge
miro de Figueiredo), UDN (Sena
dor João Villasbôas), PL (Sena
dor Novaes Filho, em exercício) 
PR <Senador Attfllo Vivacqua) e 
PSP (Senador Jorge Maynard) -
com o apoio de tôda a Mesa, desta
cadamente de ·seu eminente Vice
Presidente, Senador Filinto MUller, 
recaiu a honrosa preferência no 
nome de llln membro da Bancada 
do P'llB, mandatário do Amazonas, 
dêste que se encontra na tribuna 
para renovar neste instante, de pú
blico, o testemunho de seu perene 
reconhecimento pela indica~o, pro
fundamente enobrecedora, ao emi
nente Chefe do Executivo para in
tegrar a Delega~ão do Brasil ao 
mais elevado conclave internacio. 
nal, em nome do Senado da Repú. 
blica. 

Terminada a missão a 12 de de
zembro, após três meses de ininter. 
ruptos e laboriosos trabalhos, anun
ciei a 15, na sessão de encerramen
to do ano legislativo, que somente 
me seria possível inteirar esta 
Casa, quanto aos resultados de tão 
importante Assembléia Geral, na 
convocação extraordinária, com 
início para 18 de janeiro findo. 

Agora, de posse dos subsídios ne
cessários, colhidos no bõjo de re
latórios alentados que a pena se
gura dos assessõres elaborou para 
repousar depois nos arquivos do 
Palácio de Rio Branco, foi-me dado 
rascunhar o que vai adiante, em se
•gUimento a estas palavras pream. 
bulares, isto é, dentro de possível 
síntese, os lances em que se envol
veram naquele alto cenáculo as 82 
delega~ões.. visando a resolver os 
problemas de tôda a natureza en
tranhados no variado e numeroso 
ternário constante da Agenda dos 
trabalhos. 

.Cumpro o grato dever, outros. 
sim, de expressar nessas despreten. 
siosas linhas, com especial relêvo, 
ao grande amigo e benemérito Pre
sidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, os meus mais afetuosos 
agradeCimentos pela homologação 
de meu nome, o que tanto me ca. 
tivou, traduzida na lavratura do 
Decreto que me incorporou, em 
fun~ão de destaque, na Delega~ão 
do Brasil àquela Assembléia Geral 
das Nações Unida·s. 

PLEN 1RIO GERAL 

PRIMEIRA COMISSÃO E 
COMISSÃO: POL1TrCA ESPECIAL 

. ' ., 

Os probÍemas ·políticos, sob con. 
sideração da Assembléia Geral da 
ONU, foram tratados em duas Co. 
missões importantes : a Primeira 
,comissão, dedicada a assuntos po. 
líticos e de segurança; e a Comis. 
são Política Especial, para certo 
tipo de matéri:J. politica que, de 
modo .geral, se repetem sistemàti
camente na Assembléia Geral. Na 
Primeira Comissão, o representan-
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te brasileiro foi o Doutor Augusto 
Frederico Schmidt; na Comi'ssão 
Politica Especial, nosso represen
tante era o Embaixador permanen. 
te do Brasil junto à ONU, Senhor 
Cyro de Freitas Valle. Além des
tas duas Comissões, o próprio Pie. 
nário da Assembléia, diretamente, 
ocupou~se de outras importantes 
proposições politicas, como a ques
tão da Hungria, a do Tlibete e ou. 
tras. A seguir, referir-me.ei aos 
princ!.pais temas políticos que fo. 
ram objetos de tratamento na Dé
cima Quarta Sessão da Assembléia 
Geral, concluída em dezembro do 
ano passado. 

Em primeiro lugar, quero cuidar 
da proposta de desarmamento ge. 
ral e completo feita pelo Senhor 
Nikita Khruschtchev, da tribuna 
dei Plenário da Assembléia Geral, 
em 18 de setembro do ano passado. 
O Primeiro Ministro russo propôs 
um plano verdadeiramente impres
sionante sõbre desarmamento com. 
pleto de todos os países, a um pon
to em que, segundo o •Chefe do Go
verno soviético, a guerra estaria 
banida pela impossibilidade mesma 
de os países lutarem, por falta ab. 
soluta de armamento. O plano so
Viético foi recebido com certa re. 
serva, sobretudo porque os repre. 
sentantes ocidentais tinham bem 
presente que propostas simillares 
haviam sido feitas por delegados 
soviéticos na Li.ga das Nações, em 
1928 e 1932, sem qualquer resulta. 
do prático. Faltava na realidade o 
a.spt'cto de viabilidade no plano so. 
viético. Mas a ONU aparentemen. 
te não se mostrou totalmente cé
tica : recomendou que a proposta 
soviética, bem como a proposta que 
c delegado do Reino Unido da Grã. 
Bretanha havia apresentado, e ou. 
tras que surgissem, fôssem enca. 
minhadas à apreciação de um co
mitê de lO países, que começará, 
talvez, em fevereiro, seu trabalho, 
em Genebra, para tentar elaborar 
um plano geral ele desarmamento. 
O comitê de Genebra, fora do qua. 
clro das Nações Unidas, foi criado 

pelos Ministros do Exterior das 
quatro grandes potências (Estados 
Unidos, União Soviética, Reino Uni
do e França), no fim da conferên
cia sõbre os problemas de Berlim. 

A delegação do Brasil foi das pri. 
meiras a pronunciar-se sObre a 
proposta do Senhor Khruchtchev e, 
desde o inicio, sustentou a tese de 
que a Décima Quarta Sessão da 
Assembléia Geral encaminhasse as 
propostas diversas à consideração 
d;, co:nité de Genebra. Como disse 
o Doutor Augusto Frederico Sch
midt, se a ONU não conseguiu 
aprovar um plano desarmamentls
ta nos últimos 14 anos, não seria 
no prazo de dois meses, no ano pas
sado, que iria aprovar a mais ou. 
sada de tõda:s as propostas sôbre 
desarmamento. O comité de Gene. 
bra constitui uma esperança e é 
justo que a êle sejam encaminha. 
das tais propostas, com votos de 
êXito formulados pela Assembléia 
Geral da ONU. Por unanimidade, 
os países membros da ONU apro. 
varam um projeto de resolução 
nesse sentido. 

Sõbre a questão das explosões 
atômicas, a Assembléia Geral apro
vou três importantes resoluções : 
uma, propo·sta pela Irlanda, no 
sentido de que as potências atô
micas não cedam o contrôle de ar
mas nucleares a potências que nlio 
são atómicas e que estas últimas 
não embarquem na produção de ar. 
mas atómicas; outras duas, no sen. 
tido de que as nações que suspen. 
deram temporàriamente suas ex. 
plosões a tõmicas <tôdas as três po. 
tências estão nesta condição) não 
voltem a testar suas bombas, en
quanto durarem as conversações, 
em Genebra, tendentes à celebra. 
ção de um tratado sôbre cessação 
definitiva de experiências atômicas, 
sob contrôle efetivo e fiscalização 
internacional. Sentimos, no ano 
passado, uma maior preocupação 
de numero"Sos países do mundo pelo 
problema das explosões atómicas. 
As resoluções, a que acabo de am. 
tlir, foram aprovadas por ampla 
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margem. O Brasil votou a favor 
ele duas dela-s e :Se absteve em uma 
terceira, por considerar repetitiva e 
em tom polémico. Votamos a fa
vor da proposta irlandesa, que nos 
parece interessante e ampla em seu 
sentido. Quanto ao problema das 
explosões projetadas pela França 
no Saara, foi aprovada uma reco. 
mendação no sentido de pedir à 
França que se abstiveS'se de fazer 
tais experiências. Como foi apro. 
vada uma resolução de sentido ge. 
ral (projeto irlandês, acima refe. 
rido), pela qual se recomenda ao 
comité de GenebrR estudar os 
meios de afastar o perigo da disse. 
minação das armas atômicas, pelos 
quais as nações atômicas não da. 
riam contrôle de armas atômicas 
a outras potências, e as nações não 
atômícas se deveriam abster de fa. 
bricar · arma·s atômicas (ai, portan. 
to, estaria incluída a França), o 
projeto sôbre o Saara não mereceu 
o voto favorável do Brasil. 

Outra importante resolução da. 
ONU foi sôbre a reconstituição da 
Comissão de Desarmamento das 
Nações Unidas, cujo período de 
existência terminava no ano passa. 
do, A Décima Quarta Assembléia 
Geral re-solveu prolongar, em for. 
ma indefinida, a Comissão de De. 
sarmamento das Nações Unidas, a 
qual é integrada pela totalidade 
dos .membros da Or.ganização. O 
que ficou assentado em forma tá
cita, porém, é que tal Comissão 
não entrará a funcionar antes de 
receber um relatório do comité de 
10 países, que começará seu traba. 
lho em breve data, em Genebra, ao 
qual já me referi no iníCio desta 
exposição. 

Quanto à questão da Ooréia (pro
blema da unificação das duas Co. 
réias, a do norte comunista, e a do 
sul, amparada pelos Estados Uni
dos), nada de nôvo se registrou. A 
Assembléia Gerai mais uma vez ex. 
pressou os votos de que se resolva 
o problema da unificação através 
de eleições gerais, fiscalizadas, mas 
é certo que tal problema dificil-

mente seria solucionado fora do 
contexto de um problema mais am
plo, .que é a questão da China em 
geral. Os chineses, na realidade, é 
que dominam a situação na Coréia 
do Norte e, certamente, não per
mitirão eleições no país no atual 
estado de coisa·s. 

Outro problema interessante foi 
o refP.rente à exploração pacifica 
do espaço cósmico e sua utilização 
para benefício da humanidade. Por 
unanimidade, felizmente, foi criada 
uma comissão de 24 países para 
examinar o assunto em base per
manente. O Brasil será um dos 
membros dessa comissão, que de
verá realizar seu primeiro perío
do de sessões em breve data. Os 
russos prometeram êste ano coope. 
rar com os demais países na ONU 
quanto a êste assunto. Em 1958, a 
ONU havia criado uma comissão 
sôbre aproveitamento pacífico do 
espaço .cósmico, mas os russos dela 
não participaram porque achavam 
que os países comunistas estavam 
escassamente representado-s (3 no 
total de 18). Mas êste ano, os ame. 
ricanos e russos chegaram a um 
acôrdo e eriaram a comissão de 24 
países, com 7 comunistas, 5 neu. 
tros, e 12 ocidentais. Houve con. 
cessões de lado a lado. 

Quanto à questão da Argélia, ne. 
nhuma resolução foi aprovada, 
exatamente como em 1958. Multo 
debate houve, mUlta palavra foi 
derramada na grande tribuna da 
ONU, mas o fato é que menos da 
metade do número de países .da 
ONU (38 em 82) votou a favor do 
projeto já no apagar das luzes da 
Assembléia Geral. Isto. essencial. 
mente porq]Je a resolução não ia 
além do . que a França e os rebel
des têm acordado até ao presente. 
logo - foi a opinião dominante ·
não adianta a ONU adotar uma te. 
comendação que iria, talvez, ter 
efeito contrário, porque significaria 
uma falta de confiança na palavra 
dos diri,gentes franeescs e nas pro. 
messas de entendimento de parte a 
parte. Na verdade, parece ·que es. 
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tamos perto de um bom passo na 
solução do problema; já existe um 
acôrdo em pontos de princípios 
fundamentais, . a saber, o de que o 
povo argelino deve determinar seu 
destino. O problema 8Jgora é um 
problema delicado' relativo à cessa
ção do fogo, para que possam ter 
inicio as gestões de paz para apli
cação da auto-determinação ao po. 
vo argelino. A causa desta gente 
é boa e nossas esperanças são as 
de que, em breve, seja a questão 
resolvida e que o povo argelino es
colha livre e democràticamcnte sua 
forma de govêrno. Se quiser ser 
um povo livre, que 'Deus o ajude 
na consecução de seus nobres 
ideais. Mas a ONU não se julgou 
com capacidade para, no ano pas
sado, emitir uma opinião sõbre o 
assunto. O Brasil votou com o gru. 
po majoritário dos países latino
americanos, contra 0 projeto. A:s
sim votaram 9 países latino-ameri
canos; 5 votaram. a favor ·e 6 se 
abstiveram. · 

As principais recomendações ori
ginadas da Comissão Politica ;Es
pecial foram as seguintes : 1) cla
ra censura à África do Sul por per. 
sistir em sua politica de segrega
ção racial. A êste propósito, o re
presentante do Brasil, Embaixador 
Freitas Valle, fêz brilhante discur
so, dentro da nossa tradição sôbre 
a matéria. 2) Censura à .Africa 
do Sul pelo mau trato dado ;naque. 
le pais aos imigrantes. e descenden
tes de origem indu que lá residem. 
3) Expressão do desejo de que, em 
breve, se consiga progresso nos 
planos existentes de aumentar o 
número de membros no Conselho 
Económico e Social e Conselho de 
Segurança, por causa do aumento 
do número de países da ONU. Os 
russos, Infelizmente, a isso se 
opõem, enquanto a China comunis
ta não. estiver ocupando um assen
to na Organização. 4) Prorroga
ção por mais três anos do Escritó
rio da ONU sôbre Problemas dos 
Refugiados na Palestina, decisão 
merjtória porquanto aquêlcs pro- · 

.. 

blemas são agudos e de. sua solução 
depende em parte a manutenção da 
paz estável no Oriente Médio. 

Dentre as questões tratadas di" 
retamente no Plenário · da Assem, 
bléia Geral, sem recurso a urna Co
missão especializada, citarei os se, 
guintes. Em primeiro lugar a - ' questao da. Hungria. Em 1958, a 
Décima Terceira Assembléia Geral 
havia nomeado o Senhor Leslie 
Munro, da Nova Zelândia, para efe
tuar gestões junto aos Governos da 
Hungria e da União Soviética no 
sentido de que aquêles Governos 
cooperassem com a ONU para a 
solução !la questão húngara, Isto é; 
suspensao das repressões, levanta
mento da intervenção, normaliza
ção do país etc. Pelo menos que 
deixasse lá entrar o representante 
da ONU para póder informar com 
base sõbre o que ainda se passava 
de anormal no país. Claro está, 
que a União Soviética e a Hungria 
não cooperaram com a tal missão 
e pràticarncnte · assim nada pôde 
fazer o Senhor Munro que um re
latório breve, com opiniões gerais 
e referências a certas fontes ·sõbre 
o problema húngaro. '!':Unto quan
to pôde saber, o quadro geral dà 
repressão contra os rebeldes de 
1956 continua o mesmo. 

A ONU acaba, então, de decidir. 
por boa maioria, que o Senhor 
Munro continue em seus esforços 
no sentido de ~onseguir boa. vonta, 
de de parte do Govêrno húngaro. Os 
russos e outros países comunistas 
não concordaram com a decisão e 
alegaram que os paises ocid.entais 
estavam como que sabotando o cli. 
ma de alivio na tensão internacio
nal, que se está verificando ultima
mente, que se convencionou chamar 
de esplrito de Camp David, por cau. 
sa das conferências secretas do Pre
sidente Eisenhower com o Premier 
russ'(>, Sr. Khruchtchev, em · Carnp 
Daviél~ · Estado. de Maryland, perto 
de Washington, em setembro do ano 
passado. O Brasil votou a favor e o 
Embaixador.Freitas Valle discursou 
sôbrc o assunto na. Assembléia G.e-. 

' ' • ' ' ' I 
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ral, na linha de nossos pronuncia
mentos. 

A questão do Tibete se parece um 
tanto com a da Hungria. Tem.se 
simplificado a questão, com justeza 
dizendo-se que o Tibete é a Hungria 
da Asla. A ONU la.Jtientou a viola
ção da liberdade espiritual e dos di
reitos humanos fundamentais do 
povo tibetano e expressou sua espe. 
rança de que tal.estado de coisas 
seja superado. -Nada mais pOde fa. 
zer a ONU. A China comunista nllo 
é membro da ONU. ·O .'flJbete tem 
um status internacional dlf1cll de 
precisar ou definir. Mas a ONU 
não poderia passar em silêncio tllo 
discutido assunto e, por isso, quis 
registrar seu prote~to contra a 
ação dos comunista11 chineses. O 
argumento dos sovié~lcos era o de 
que o povo tibetano' vivia em tre. 
mendo atraso, sob o domlnlo de 
uma oligarquia feudal e religiosa, e 
que as tropas chlnes~s ocuparam o 
Tibete num movimento de libera. 
çllo. O Chefe da Delegaçllo do Bra. 
sll, Senhor Augusto Frederico Sch
m1dt, discursando no Plenário da 
ONU, acentuou que o Brasil acom. 
panha com lnterêsse. os movlmen. 
tos em :favor do desenvolvimento 
dos povos asiáticos, como dos po. 
vos de qualquer outra região do 
mundo, mas não pode admitir que, 
em nome do desenvolvimento eco. 
nômlco, se violem as liberdades re. 
ligiosas de um povo. «Somos só
elos da causa do Ocidente e esta 
causa tem compromisso com a de
:tesa das liberdades humanaS», de. 
clarou o Sr. Schmidt. Por 45 votos 
a :favor, a Décima Quarta Assem. 
bléia Geral manifestou seu apêlo 
para que as liberdades· do povo ti. 
betano sejam restauradas e que 
suas Instituições religiosas sejam 
respe'tadas. O Brasil votou a fa. 
vor dêsse projeto, como nllo podia 
deixar de ser. 
· Outra declsllo do Plenário da As
S2mbléla Geral foi o · preenchlmen. 
to de uma vaga na Côrte Interna. 
clonai de Justiça, para a qual foi 
r-leito o Dr· RJcar[!o Alfaro, do Pa. 

namá, ilustre jurista de nosso Con
tinente. Quanto às eleições do 'Con. 
selho de Segurança, foram eleitos 
três novos membros, o Ceilão, o 
Equador e a Polônia. A eleição 
dêste último pais foi muito dlficil, 
pois a TUrquia disputou com a Po
lônla e só graças a um esfôrço de 
conciliação, para o qual nossa dele
gação multo cooperou, foi resolvido 
o Impasse criado. A fórmula en. 
contrada, depois de mais de 50 es. 
crutinios foi a de dividir o man. 
dato que é de 2 anos, em 1 ano 
para a Polônla, e 1 ano para a 
Turquia. Assim, a Polônla deverá 
renunciar no fim de 1960 para dar 
o lugar à Turquia. O Brasil foi 
eleito para o Importante lugar de 
membro do 'Conselho Económico e 
Social, por três anos. Terá nosso 
Pais uma tribuna de luta para os 
ideais que nosso Govêrno vem 
apregoando, quanto ao dever de as 
grandes potências assumirem uma 
maior responsabilidade no comba
te e eliminação do subdesenvolvi
mento econômlco e social. 

O relatório da Fôrça de Emer. 
gência das Nações Unidas, estacio
nada na área de Suez, foi aprova. 
do. Nosso Pais continua com um 
contingente de mais de 500 homens 
naquela ·área e os entendimentos 
chegados com a ONU sõbre os di
versos aspectos de nossa presença 
na região silo bastante satisfató. 
rios para nosso Pais. O Secretário 
Geral informou em seu relatório 
que nllo sabe ainda quando a Fôrça 
poderá ser retirada da reglllo do 
Oriente Médio, sem que se alterem 
as condições de estabilidade agora 
reinantes. A Fôrça é, pois, multo 
necessária e, sem dúvida, é uma ex
periência vitoriosa, que vem dando 
excelentes resutlados. 

;"i 
Disc11rso; proferido em S.es

são PzBná7'ia da Assembléia 
Gera~ pelo' Sr. Augusto Frede
rico Bc'lllmidt, Chefe da Delega. 
ção do Brasil, ,em 1 de setem
bro de 1959, 
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Senhor Presidente, 
Ao orgulho de falar neste mo- . 

mento em nome do Brasn, acres. 
cento a satisfação de ser o primei. 
ro a manifestar a v. Exa. a como. 
vida alegria com que o vemos ele
vado à mais alta investidura da 
Assembléia Geral. Não quero que 
esta saudação seja apenas o cum. 
prJmento de um dever de cortezla, 
mas sim que transmita, de manei. 
ra calorosa, a admiração e o aprê. 
ço da Delegaçllo do meu País pela 
eminente figura de Victor Andrés 
Belaúnde, expoente da cultura hu. 
manistica e jurldica das Américas, 
veterano paladino das mais nobres 
causas, orador Insigne, cuja voz 
eloqUente vem apaixonando e co
movendo as Nações Unidas, desde 
as memoráveis jornadas de San 
Francisco. 

A consagração que v. Exa. acaba 
de receber, Senhor Presidente, é a 
justa medida da confiança que to. 
dos depositamos na sua experiên. 
ela, na sua sabedoria, no seu talen. 
to diplomático, na sua energia. Sob 
sua segura dlreçáo, estamos certos, 
esta Sessão da Assembléia Geral 
será levada a bom têrmo. 

·Diante da conquista do espaço 
cósmico QUe neste momento vence 
mais uma etapa, graças à técnica. 
e à vontade do homem, nada mais 
ofereço neste discurso do que a re. 
petiçllo de advertências sôbre os pe. 
rlgos do abandono crescente em 
que se encontra a própria criatura. 
Não quero deixar de salientar, des. 
de já. ter bem presente a noção de 
que defendo uma inatualidade : a 
melhoria da condição humana. Che. 
gou sem dúvida a hora do esplen. 
dor da técnica, mas o problema do 
homem, apesar de muitas palavras 
proferidas aqui e em tOda parte, 
nlio é tratado em seu justo conceito 
de urgência. O reino do homem 
ainda parece distante. A atuallda. 
de do homem será fruto de uma 
·polltlca do esplrlto, que estamos 
longe de ensaiar, c mais ainda, de 
pratic·ar. 

As Nações aqui reunidas vivem, 
nesta mesma êpoca, idades diver
sas. Encontramos um meio de fa. 
zer compreender, uns aos outros, 
as palaVfas e os conceitos que aqui 
trocamos, mas a Babel das idades é 
algo de inédito para a história da 
Humaniqade. 

Atinge.ae a lua, criam.se satéll. 
tes e planêtas artificiais; e ao mes. 
mo tempo vastas comUnidades hu. 
manas, milhões e milhões de seres 
vivem ná idade da tome insaciada, 
em atraso Igual ao da mais re. 
mota a~tlguidade. Cresceram mà. 
gicamente as possibilidades da téc. 
nica, cresceram as popUlações, 
cresceu a miséria. 

Após a distensllo Internacional 
consecutiva à viagem do VJce.Pre. 
sidente Nlxon à União SoViética, ti. 
nhamos a impresslo de que Se la 
inaugurar nova fase, na qual seria 
enfim possivel imprimir maior di
namismo à luta contra o reino da 
miséria, que ocupa tllo vastas áreas 
do mundo; já experimentávamos 
uma s'!nsação, não digo de tranqUi
Ddade mas de menor apreensão. 
quando nos surpreenderam os gra. 
ves acontecimentos da Asia. Em 
face das mo8tras de melhor dispo
sição ao entendimento por parte 
das duas maiores Potências, já a 
Delegação do BrasU se dispunha a 
reclamar uma nova atitUde e, mes
mo, um nôvo rumo para as Nações 

· Unidas, quando aquelas novas 
ocorrência·s sobrevieram, a fazer
nos temer não encontrar tlio cedo 
a estabDidade que as nações mais 
desenvolvidas consideram . necessá. 
rias para que seja finalmente· de
flagrada ·- com o emprêgo da mo
desta parte dos orçamentos desti. 
nados a fins bélicos - a guerra da 
civilização, a guerra em defesa do 
homem e não contra o homem, a 
guerr·, ao subdesenvolVimento; ou 
seja, ao cativeiro que submete dois 
terços da humanidade. 

Ao que parece, serão novamente 
confrontados com uma dura reali. 
dade, a do adiamento, os povos que 
dependem da cooperação interna. 


