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Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice 
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Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
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Clodomir Cardoso (*) 
Ferreira de Souza. 
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(*) Substituindo o Sr. Novaes 
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Prisco Santos, 
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Reuniões às quintas-feiras, às 15 

horas. 

 
Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 
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Reuniões às segundas-feiras, às 

1horas. 
 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

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

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 

 
Francisco Gattottl – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves 
Mario Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

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

Presidente. 
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74ª SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o expediente 

 
1º Sen. Hamilton Nogueira. 
2º Sen. Alencastro Guimarães. 
 

ATA DA 71ª SESSÃO EM 1 DE JULHO DE 
1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MAR-

CONDES FILHO, VICE-PRESIDENTE E 
ALFREDO NEVES, 1º SECRETÁRIO 

 
Às 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores:  
 
Anísio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Apolônio Sales. 
Novaes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Camilo Mércio – (29).  
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 29 Srs. Senadores. Havendo 
número legal está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata.  

O SR. 4º SECRETARIO (servindo de 
2º): – Procede à leitura da ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada.  

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios:  
– Do Sr. Secretário da Presidência 

da República, devolvendo autografos 
do Projeto de Lei que dispõe sôbre  
as comemorações do 1° Centenário  
de nascimento de João Capistrano  
de Abreu, visto não se haver 
manifestado sôbre a matéria o Senhor 
presidente da República no prazo 
constitucional. 

A Promulgação.  
– Do Sr. Presidente do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 
convidando os Srs. Senadores para a 
sessão de instalação dos trabalhos da XII 
Assembléia Geral dos Conselhos Nacionais 
de Geografia e Estatística, a qual se 
realizará no próximo dia 1º de julho às 
10,30 horas, r' auditório daquele Instituto, à 
Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 
número 166. 

Inteirado. 
– Da Câmara dos Deputados: Senhor 

Secretário, 
Tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência, a fim de que se 
digne de levar ao conhecimento do 
Senado Federal que a Câmara aos 
Deputados aprovou a emenda desse 
Casa do Congresso Nacional ao 
Projeto de Lei n° 1443-D, de 1951 da 
Câmara eles Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre a Diretoria 
Regional dos Correios e Telégrafos de 
Botucatú e a firma Fagundes & Volpi 
Limitada. 

Outrossim comunico a Vossa 
excelência que a referida proposição foi, 
nesta data, enviada à promulgação. 

Aproveito a oportunidade para  
renovar a Vossa. Excelência os  
protestos da minha estima e distinta con- 
 

 

sideração. – Ruy Almeida, 1º Secretário. 
À Promulgação.  
Rio de Janeiro, em 22 de junho de 1953. 
Senhor Secretário, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne de levar  
ao conhecimento do Senado Federal que  
a Câmara dos Deputados aprovou a  
emenda dessa Casa do Congresso  
Nacional ao Projeto de Lei nº 1.732-D,  
de 1952, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre  
o Departamento dos Correios e  
Telégrafos e a firma A. Th. Godoy Mata 
Machado. 

Outrossim, comunico a Vossa 
Excelência que a referida prposição foi, 
nesta data, enviada à promulgação. 

Aproveita o ensejo para renovar  
a Vossa Excelência os protestos  
da minha elevada estima e  
distinta consideração. – Ruy Almeida,  
1° Secretário. 

À Promulgação. 
Rio de Janeiro, em 22 de junho de  

1953. 
Senhor Secretário, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne de levar  
ao conhecimento do Senado Federal que  
a Câmara dos Deputados aprovou  
a emenda dessa Casa do Congresso 
Nacional ao Projeto de Lei nº 2.145-D,  
de 1952, da Câmara dos Deputados,  
que aprova o contrato celebrado  
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafose a firma A. Th. Godoy Mata 
Machado. 

Outrossim, comunico a Vossa 
Excelência que a referida prposição foi, 
nesta data, enviada à promulgação. 

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

À Promulgação. 
Rio de Janeiro, em 17 de junho de 1953. 
Senhor Secretário, 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do  
Senado Federal o Projeto de Lei nº 1.626-A, 
de 1952, da Câmara dos Deputados,  
que concede a pensão especial de  
Cr$ 1.500,00 mensais a Valdomiro Pedro 
Marmith 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 158, de 1953 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 

1.500,00 mensais a Valdomiro Pedro Marmith. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida pensão especial  

de Cr$ 1.500,00 (mil e quinhentos cruzeiros) 
mensais á Valdomiro Pedro Marmith,  
ex-integrante da Força Expedicionária 
Brasileira. 

Art. 2º A pensão é devida a partir  
da vigência desta lei e a despesa  
respectiva correrá à conta da dotação 
orçamentaria destinada ao pagamento de 
pensionistas a cargo do Ministério da 
Fazenda. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça 
de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 22 de junho de  
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do  
Senado Federas, o projeto de Lei  
nº 1.478-A, de 1951, da Câmara  
dos Deputados, que concede a  
pensão especial de Cr$ 800,00  
(oitocentos cruzeiros) mensais a Guilhermina 
Gerlach. 

Aproveito o ensejo para renovar a  
Vossa Excelência os protestos de  
minha elevada estima e distinta consi- 
 

 

deração. – Ruy Almeida, 1º Secretário. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 159, de 1953 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 

800,00 mensais a Guilhermina Gerlach.  
 
O Congresso Nacional decreta! 
Art. 1º E' concedida a pensão especial 

de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros) mensais 
a Guilhermina Gerlach, viúva de Rodolfo 
Gerlach. 

Art. 2º A despesa com a pensão 
estipulada no art. 1º correrá à conta da 
dotação orçamentária do Ministério da 
Fazenda, destinada aos pensionistas da 
União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças.  

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

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, primeiro orador 
inscrito. 

Não se achando S. Ex.ª, na Casa, e 
havendo o nobre Senador Ivo d'Aquino 
cancelado sua inscrição, dou a palavra ao 
nobre Senador Apolônio Sales, terceiro orador 
inscrito.  

O SR. APOLONIO SALES: – Senhor 
Presidente, venho à tribuna do Senado para 
Interpretar o sentimento de grande massa de 
homens da produção, do meu Estado e do 
Nordeste, que aqui enviou uma delegação, 
composta de representantes da Associação 
Comercial do Ceará, da Associação 
Comercial de Mossoró, da Associação 
Comercial de Natal, da Associação Comercial 
de Campina Grande, da Federação do 
Comércio da Paraíba, da Associação 
Comercial de Pernambuco, da Federação das 
Associações Rurais de Pernambuco, do 
Sindicato do Comércio Atacadista de 
Pernambuco, da Federação do Comércio da 
Bahia, da Câmara de Fibras Federais e da 
Bolsa de Mercadorias da Bahia. 

Corno disse, quero interpretar o 
sentimento de grande massa de homens 
dedicados a produção, que aqui se 
encontram, pelos seus representantes, para 
solicitar dos poderes da República medidas 
quase me afiguram muito justas e urgentes. 

No fenômeno da produção, para a qual 
tanto se apela, há duas fases, sem dúvida de 
marcante significação. A primeira, é a da 
estruturação mesma da produção, isto é, o 
período referente á atividade agrícola, a que 
se consagram os homens do interior. Desde a 
derrubada, nos terrenos novos, ao benefício 
dos já desgastados; desde as lavras e às 
gradaduras, desde os semeios ao trato das 
lavouras e, enfim, ao dia sorridente das 
colheitas. 

Estas fases, Sr, Presidente, merecem 
atenção especial dos homens que se ocupam 
dos assuntos ligados à economia. 

Tenho,na modéstia dos meus 
conhecimentos, mais de unia vez versado a 
matéria da tribuna do Senado. 

Mas o ciclo da produção não é sòmente 
êste: vai um pouco além, para uma  
segunda fase, de que depende todo o  
prémio das canseiras e das esperanças do 
ruralista. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao período 
que se segue à colheita, – o periodo  
das negociações, durante o qual se  
vendem os produtos da terra, o periodo  
do ajuste de contas, quando os  
agricultores apuram seus saldos e  
a Nação mede a expressão da riqueza  
criada. 

Pois bem: para não me ocupar  
de muitos assuntos nesta hora,  
quero fixar agora a fase segunda de  
uns dos setores da produção do  
Nordeste. Faço referência à fase do  
comércio do algodão e das  
fibras, abrangendo, portanto, um mínimo  
dos setores das atividades rurais  
da minha terra e dos Estadas nordestinos. 

Sr. Presidente, se procurarmos, nas 
atividades do Govêrno da República, 
 

 

uma grande expressão de amparo e carinho 
para com a produção, encontrala-emo no 
novo sistema de amparo à produção, qual o 
da fixação de preços justos para os produtos 
agrícolas, a que se lançou a Nação no fim do 
govêrno passado, do Presidente Getúlio 
Vargas, durante o período fecundo do 
Govêrno do General Eurico Dutra, e no 
período atual, do govêrno de Presidente 
Getúlio Vargas. 

Até aquele tempo, isto é, até os idos 
de 1944, pouco se pensava em dar esse 
amparo à lavoura. Ela era sempre 
amparada por meios indiretos, ou seja 
fomentando-se a produção agrícola 
através dos incitamentos do Serviço de 
informações e propaganda do Ministério da 
Agricultura, ou através da assistência 
técnica do Departamento do Ensino 
Agrícola, ou, ainda, através da 
organização e do Serviço de Economia 
Rural, que encaminhava os agricultores 
para os ajuntamentos cooperativistas.  

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite 
V. Ex.ª um aparte?  

O SR. APOLONIO SALES: – Com muito 
prazer.  

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Ser-
me-ia sumamente interessante ouvir do nobre 
colega depoimento sôbre a viabilidade da 
efetivação desses preços mínimos, em face 
da desorganização da nossa vida.  

O SR. APOLONIO SALES: – 
Responderei oportunamente a V. Ex.ª. O meu 
nobre colega merece, não aligeira resposta de 
um aparte, mas um discurso em que eu possa 
fixar os pormenores, as dificuldades, as 
possibilidades, e os êxitos já alcançados, 
embora parcialmente. 

Entretanto, cumpre reconhecer que 
nobre Senador Gomes de Oliveira não é um 
impaciente, no caso; está, com tôda a razão, 
ansioso por que se encontre o verdadeiro 
caminho de amparo aos produtores, com a 
fixação dos preços justos.  

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Vossa Excelência há de se lembrar, 
quanto à economia do mate, no tempo em 
que era Ministro, do nosso esfôrço no 
sentido de organizar, os produtores de 
mate em cooperativas. Só dessa forma, 
isto é, construindo e instalando armazéns 
reguladores, poderemos dar efetividade a 
êsses preços mínimos, estabelecidos 
apenas em lei. Em verdade, não acredito 
que, com a desorganização econômica 
rural que reina entre nós, seja possível 
torná-los efetivos. No Instituto do Mate só 
conseguimos fazê-lo eficazmente, depois 
que começamos o regime de cooperativas, 
construindo armazéns para depósito do 
produto colhido e regulando o seu 
comércio.  

O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço 
o valioso aparte de V. Ex.ª, sobretudo por 
haver recordado um período, que me é muito 
grato, de minha atividade administrativa, 
quando ao lado de V. Ex.ª, procuramos, com 
esfôrço socorrer – e pelo menos em parte, 
obtivemos êxito – uma das classes mais 
merecedoras do amparo do Poder Público, 
qual a dos ervateiros da sua terra e dos 
Estados vizinhos. 

Sr. Presidente, data dêsse período  
a preocupação de se dar  
apôio eficiente aos agricultores,  
garantindo-lhes preço para os produtos  
que tanto custam para serem arrancados à 
terra. 

Concordando com o aparte do  
meu prezado colega, Senador Gomes  
de Oliveira, devo dizer que a fixação  
dos preços agrícolas, através da lei –  
não há dúvida generosa como a  
elaborada até agora ainda tem diante de  
si graves percalços ao ser  
efetivada. Percalços maiores ou menores, 
segundo os produtores que têm de ser 
amparados. 

Como disse, neste breve discurso, 
visava a cuidar de um setor mínimo  
da agricultura do Nordeste brasileiro:  
a referente às fibras. E me anima a vir  
à tribuna do Senado o fato ter-me exposto  
a luzidia delegação procedeu te do  
nordeste a situação gravíssima em  
que se encontram os produtores daquele 
região. 

Sr. Presidente, é conhecido nele Senado 
e pela Nação o que o Presiden- 
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te Getúlio Vargas, o ano passado, fêz em 
defesa dos produtores de algodão do Brasil. 
Foi, sem dúvida, um ato considerado 
corajoso, embora assim julgado por alguns, 
mas, deixando de parte o modo como foi 
adquirido o produto, foi realmente, ato 
corajoso em benefício das classes 
produtoras do país. 

Sr. Presidente, estamos numa nova 
safra, não só do algodão, como das libras do 
sisal e do caroá. 

Para o Sul do País, o Poder PúbIico já 
fixou preços e medidas tendentes à 
aquisição das safras, tôda vez que não fôr 
possível vendê-las aos mercados 
particulares e privados. 

Para o Nordeste, porém, o mesmo não 
aconteceu. A safra de algodão e do sisal e 
do caroá já começou e os preços ainda não 
foram fixados. 

Sr. Presidente, não me parece justo 
que não se conceda, também, aos 
cultivadores da pluma branca, no nordeste 
brasileiro, o mesmo apôio, o necessário 
auxilio. 

Sr. Presidente, não desejamos nenhum 
tratamento privilegiado, além daquele que o 
Poder da República está dando aos 
beneméritos agricultores do sul do país. 
Nesta hora difícil que atravessamos, de 
agitação social e dificuldades econômicas 
,considero herói todo aquêle que não deserta 
do campo e considero da mesma forma herói 
todo aquele que cultiva riqueza mesmo que 
não tenha, na aparência, colocação de seus 
produtos nos mercados externos e internos. 
Infeliz a Nação que tiver como base da sua 
prosperidade, apenas o viver do dia para o 
dia, consumindo aquilo que produzir 48 
horas depois de colhido. As nações precisam 
ter reservas de gêneros alimentícios, assim 
como de matérias primas, os quais devem 
ser destinadas ao suprimento oportuno do 
mercado, expressão do trabalho do 
homem,que e  não duvida, que pode crer no 
poder da terra que Deus lhe concedeu. 

Ora, Sr. Presidente, o Nordeste 
atendeu aos apelos feitos com palavras de 
vivo entusismo e calor pelos homens do 
govêrno – pelo Ministro da Agricultura, pelos 
Secretários da Agricultura e pelos 
governadores dos Estados. Atendendo, 
cultivou outros produtos e não somente o 
algodão. Para infirmar suas esperanças, não 
houve sòmente as agruras do mercado e a 
inconstância dos preços; houve agruras 
piores, e incontroláveis. Refiro-me aos 
fenômenos da natureza, diante dos quais o 
homem é impotente. 

Houve, entretanto, sempre um saldo, 
que dignificou o labor daqueles homens e 
que se expressa pelas safras entrantes, que 
não são tão pequenas; saldos que se 
expressam pelas safras de sisal, de caruá, 
que não sofreram a influência da sêca e que, 
ao que parece, não de ser bastante grandes. 

Sr. Presidente, como explicar que até 
esta lorao s  preços não tenham sido fixados 
e medidas de amparo financeiro e 
assistencial a êstes produtos não tenham 
sido tomadas? 

Explica-se com as dificuldades da hora 
atual. A explicação talvez satisfaça, mas não 
chegará a resolver o problema. 

Secundo daqui o apêlo das classes 
conservadoras do Nordeste do país, no 
sentido de que o Ministério da Fazenda, 
pelo seu ilustre titular, que é o Ministro 
Osvaldo Aranha – sem dúvida uma grande 
esperança do país – lance suas vistas para 
os rincões nordestinos e ajude àqueles 
produtores, a fim de poderem colocar suas 
safras. Tanto mais, Sr. Presidente que, no 
caso do nordeste, há fenômeno 
interessante que precisa ser devidamente 
fixado, nesta hora. Se o problema máximo 
do país é a produção de gêneros 
alimentícios, justamente no nordeste ela 
não apresenta incompatibilidade com a 
produção de matérias primas, tais como 
algodão e sisal. 

Houve tempo em que se dizia que o 
Estado da Paraíba ia entrar em crise 
 

alimentar, porque suas terras estavam 
recobertos pela  plantação de sisal. Foram 
informações apresadas dos que não 
conheciam a intimidade da vida agrícola. 
Quando o agricultor lança, na terra adustas, 
aquelas fileiras bonitas de plantação de sisal 
levantadas para o céu, em linhas agressivas, 
êle faz, ao mesmo tempo, o plantio intercalado, 
que justifica todo o trabalho em favor de uma 
planta que não perece com a sêca. Recobre 
assim o ánimo para produzir mais géneros 
alimentícios. A mesma coisa é difícil encontrar-
se em outras regiões do país. E' difícil 
encontramos nordeste roçados de algodão 
onde também não se faça a cultura das favas 
e do feijão. Onde igualmente se cultiva o milho 
numa associação desaconselhada pela 
técnica, mas feita no sentido de minorar as 
agruras em que vivem os homens do cambo 
em minha terra.  

Quando, Sr. Presidente, se procura 
amparar um plantador de algodão do 
Nordeste, ou um fornecedor de sisal, êsse 
amparo é dirigido também, em grande parte, 
ás populações citadas que vão se beneficiar 
com o fruto das plantações consorciadas.  

O SR. NOVAIS FILHO: – Muito bem. 
O SR. APOLONIO SALES: – E' êste, 

Sr. Presidente, o apêlo que faço neste 
momento ao ilustre Ministro da Fazenda, Sr. 
Osvaldo Aranha.  

Devo dizer que, quando falo no nome 
dêsse titular, reconheço a confiança que 
inspira. conheço as vibrações que êle produz 
em todos os recantos de nossa terra. Do Rio 
Grande do sul, do Amazonas, de Pernamhumo 
a São Paulo, há um clima de receptividade à 
ação do ministro. (Muito bem!)  

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, quarto orador inscrito.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*): – Sr. Presidente, creio que, dentro de 
breves dias, retornarei a ocupar-me de um 
tema que, vez por outra, justificava minha 
presença na tribuna: o da carestia da vida,. o 
do combate incesante aos tubarões do 
comércio e da indústria.  

Outros colegas, porém, forrados de 
melhores argumentos, nessa vacância que 
dei aos exploradores. do povo, trouxeram-
nos em constantes sobressaltos, verberando 
desta tribuna seus atos, e dando mão forte 
aos pálidos argumentos que aduzi por mais 
de uma vez. E' minha vocação de combate, 
talvez desusada entre os representantes do 
Nordeste, mas incontestàvelmente com 
sainete da minha personalidade, pelejar 
nessa luta em que o povo, desprotegido, 
carece das vozes de seus representantes 
para que as suas condições de vida se 
tornem melhores.  

Sr. Presidente, jamais faltei com a 
minha solidariedade, com o apoio incolor da 
minha palavra aos interésses dos indivíduos 
desprotegidos, das pessoas desfavorecidas, 
Individual ou coletivamente falando. Nesta 
Casa invocarei, para memorar melhormente 
os acontecimentos, que sempre estive na 
primeira linha dos que se esforçaram a prol 
dos funcionários públicos e, sobretudo, 
daqueles que, aposentados, têm um padrão 
de vida que não seria justo ante as 
necessidades constantes, decorrentes do 
aumento Insaciável dos preços.  

Alteei sempre a minha Voz pelos 
ararias, por todos aquêles que trabalham, 
contribuindo, na medida do possível e dos 
meus parcos esforços, para uma união 
salutar a prol dos seus interêsses, na 
convicção de que assim estaremos 
robustecendo a nacionalidade e fazendo 
alguma coisa nela democracia.  

Sr. Presidente, recebi um telegrama de 
Natal, dos modestos empregados do Serviço 
Nacional de Febre Amarela, em que 
reclamam porque, no meu Estado, estão com 
o atraso de dois meses no pagamento do 
salário 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Família. Ora, isto não seria nada para um 
burocrata de alta posição; isto não 
representaria nada para muitos outros, mas 
para êsses modestos tralhadores do 
Serviço de Malária significa muita coisa, 
porquanto o percebem com retribuição, 
pelos serviços que prestam à União, é tão 
pouco que nem vale a pena considerar Dai, 
o pequeno atraso ter para êle significação 
deuma quase calamidade. 

Ainda há pouco, o nobre Senador pelo 
Estado de Pernambuco, Sr. Apolônio Sales, 
preferindo eloqüente o oraração ,fêz um 
apêlo ao Sr. Osvaldo Aranha, titular da 
Pasta da Fazer e, abrindo um parêntesis, 
salientou qualidades de coração dêsse 
eminente compatrício, na certeza de que S. 
Ex.ª acudirá sempre ao atendimento 
necessidades nacionais. 

Sr. Presidente, sou um homem não 
corteja ministros, não lhes vai posse, não 
lhes dá maior significação senão a de um 
ato de vontade do Presidente da República 
que os coloca situação de sofrerem nossas 
crítica! Pelo pequeno conhecimento que 
tenho do Sr. Osvaldo Aranha. quando líder 
da maioria na Constituinte 1934, guardei de 
sua pessoa as melhores recordações.  

O SR. APOLONIO SALES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador) – V. Ex.ª deve ver nas minhas 
expressões, não cortejamente ao Ministro 
Osvaldo Aranha, mas admiração de quem o 
conhece e ta por S. Ex.ª grande estima.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Não disse que o nobre cole cortejasse o 
Ministro Osvaldo Aranha. Aliás, V. Ex.ª meu 
colega, foi também Ministro: e eu nunca fui 
ao Ministério da Agricultura. Deseja apenas 
salientar que se assim procedo por questão 
de temperamento.  

O SR. NOVAIS FILHO: – Tenho boa 
impressão do Sr. Ministro Osvaldo Aranha.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Nesse pono de vista, fica, desde já 
esclarecida qualquer dúvida que levante em 
têrmo do alcance das minhas palavras... 

Sr. Presidenta estou depleno acôrdo 
com as asseverações do nobre Senador 
pelo Estado de Pernambuco, homem de 
qualidade morais admiráveis...  

O SR. APOLONIO SALES: – 
Obrigado a V. Ex.ª.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– ...com uma fôlha deserviços relevantes à 
nossa Pátria, e que espero não se encerre 
tão cedo. Seria até mesmo, Sr. Presidente, 
enstes dias de tantas dificuldades, uma das 
pessoas que se ofereceriam à escolha 
eminente Sr. Presidente da República. 
Pernambuco, aliás, tem uma equipe de 
homens notáreis e vem dando osmais 
competentes Ministros à pasta da 
Agricultura, Tivemos os queridos colegas, 
Senador Novais Filho e Senador Apolonio 
Sales.  

O SR. NOVAES FILHO: – E' fidalguia 
de V. Ex.ª.  

O SR. APOLONIO SALES: – Muito 
obrigado.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Seria mesmo um ato de justiça do Sr. 
Presidente da República, caso entendesse 
não conservar o Ministro João Cleófas, 
substituir S. Ex.ª por um dêsses 
pernambucanos tão destacados nos 
serviços à nossa Pátria. 

Sr. Presidente, quando dizia que sou 
homem que não corteja Ministro desejava 
dar ás minhas palavras caráter 
exclusivamente pessoal. É que entre outros 
defeitos, tenho êsse, notável, de não ter 
jeito ou vocação para cortejar. Nêste 
capítulo, sou um verdadeiro fracasso. Não 
que não desejasse ser agradável aos 
ilustres eminentes Ministros, mas porque 
nasci tôrto, e torto hei de morrer.  

O SR. APOLONIO SALLES: – V. Ex.ª 
nasceu direito, e leva uma vida digna como 
representante do povo do Rio Grande do 
Norte e do povo brasileiro.  

O SR. NOVAES FILHO: –- Secundo 
conceito do nobre Senador Apolonio Sales. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Muito grato a VV. Exª. 

Sr. Presidente, junta minhas palavras as 
do nobre Senador Apolonso Sales, não só no 
sentido de subscrever sua brilhante exposição, 
de materia que tanto conhece, como no apoio 
que apelo que formula ao Sr. Osvaldo Aranha, 
homem de coração largo, para que entre suas 
primeiras medidas, com pequena providência, 
nem por isso menos significativa: a de mandar 
pagar os atrazados de salário-família aos 
empregados do Serviço Nacional da Febre 
Amarela, no setor do Rio Grande do Norte. 

Antes de encerrar, minhas 
considerações, Sr. Presidente, declaro a V 
Ex.ª e à Casa que pela conexidade do Serviço 
Nacional de Febre Amarela com outros de 
atribuição do Governo Federal, vez por outra 
estabeleço certa confusão. O fato porém, não 
prejudica o alcance das minhas palavras nem 
vai com endereço errado. Na certa, o Sr. 
Osvaldo Aranha, como espero e conto e de 
agardar das suas altas responsabilidades, 
tomará as providências indispensáveis. 

For o que me trouxe á tribuna. Neste 
alvorecer de tantos Ministros novos, só uma 
coisa desejo: é que S.S. Exª contribuam para 
fortalecer o Govêrno e a democracia: e não 
esqueçam de que, se é grave a nossa situação 
econômica, não é, contudo desesperadora. O 
Brasil nacionalista neles confia, certo de que 
serão superadas as dificuldades, volvendo dia 
de prosperidade de que tanto somo carecidos, 
pelo fomento á produção que criminosamente 
se negou e que está na hora de vir a ser 
conferido sob pena de nós levar a uma situação 
interna das mais deploráveis. (Muito bem! Muito 
bem)! 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 
Cavalcante o Sr. Marcondes Filio, Vice 
Presidente deito a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Alfredo Neles 1º 
Secretário. 

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

Não há mais outros oradores inscritos. 
(Pausa) 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser 
lido. 

É lido, tem a discussão encerrada e é 
aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 177, de 1955 

 
Requeremos, com fundamento na letra 

"c" do art. 126 do Regimento Interno, seja 
inclido na "Ordem do Dia", o projeto de Lei da 
Câmara – nº 304 de 1950, sôbre os 
pensionistas do I.P.A.S.E) que se encontra na 
Comissão de Fianças. 

Sala das Sessões do Senado Federal. 
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1953. –

Mozart Lago. – Kerginaldo Caralcanti.– 
Antônio Raiana – Costa PeDreira. — Camilo 
Mércio, 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto figurará 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Antes de anunciar a matéria da Ordem 
do Dia de hoje, comunico aos Srs. Senadores 
que a Presidência da casa recebeu um Ofício 
da Diretoria de Geografia e estatística, 
convidando o Senado para assistir à sessão 
de instalação dos trabalhos da 12ª Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia e 
estatística, a realizar-se hoje. ás vinte horas e 
meia. no auditório do instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

Comparecem mais os Senhore: 
Senadores: 

Vivaldo Lima 
 Victorino Freire 
 Arêa Leão 
Plinio Pompeu 
 Georgino Avelino 
 Ferreira de Souza 
 Ruv Carneiro 
Venoso Borges 
 Julio Leite 
Durval Cruz 
Walter Franco  
Landulpho Alves 
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Mario Motta 
Francisco Gallotti 
Alberto Pasqualini (14) 

Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores: 
Waldemar Pedrosa 
Alvaro Adolpho 
Clodomir Cardoso 
Carlos Saboya 
Assis Chateaubriand 
Walter Franco 
Aloysio de Carvalho 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Luiz Tinoco 
Attilio Vivacqua 
Alencastro Guimarães 
Bernardes Filho 
Cesar Vergueiro 
Euclydes Vieira 
Dario Cardoso 
João Villasbôas 
Othon Mâder 
Roberto Glasser 
Alfredo Simeh (20) 

O SR. PRESIDENTE: – Esteve ontem 
no Senado o Sr. Antonio Balbino, Ministro da 
Educação e Saúde em visita de cortesia a 
esta Casa e de agradecimento aos Srs. 
Senadores que compareceram à sua posse. 

Manifestou Sua Excelência, também, o 
agrado que feri em prestar ao Senado e aos 
Srs. Senadores, na esfera de atribuições 
daquela pasta o concurso que lhe esteja ao 
alcance para facilitar a esta Casa e aos seus 
membros o desempenho da sua missão. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado, nº 48, de 1952 que modifica os 
artigos 3º, II, 4º parágrafo único, 5º 
parágrafos e 5º e 6º da Lei nº 1.505, de 19 de 
dezembro de 1951 (no tocante a ações 
rescisória e mandados de segurança). (Com 
pareceres favoráveis da Comissão de 
Constituição e Justiça). ns. 436 de 1953, 
quanto à constitucionalidade; e 510-53, 
quanto ao mérito). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão.(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra 
declaro-a encerrada. 

Observando-se evidente falta de 
número no recinto, vai-se proceder à 
chamada, (Faz soar os timpanos). 

(Procede-se a chamada) 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores:  
Anisio Jobim 
Prisco dos Santos 
Magalhães Barata 
Antonio Bayma 
Victorino Freire 
Joaguim Pires 
Onofre Gomes 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Ferreira de Souza 
Ruy Carneiro 
Apolonio Sales 
Novaes Filho 
Djair Brindeito 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos  
Ismar de Gáes 
Julio Leite 
Durval Cruz 
Iandulpho Alves 
Sá Pipoca 
Alfredo Neves 
Hamilton Nogueira 
Mello Vianna 
Levindo Coelho 
Marcondes Filho 
Domingos Velasco 
Costa Pereira 
Flávio Guimarães 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino 
Francisco Gallotti 
Camilo Mercio (33) 

O SR. PRESIDENTE: - Responderam à 
chamada trinta e três Senadores. 

Em votação o art, 1º do Projeto. 
(Pausa). 

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

E' aprovado o seguinte: 
Art. 1º – As normas da lei número 

1.505, de 19 de dezembro de 1952, adiante 
indicadas, passam a vigorar com a redação 
seguinte: 

1º) art. 3º, nº II, "processar e julgar: 
a) os mandados de segurança impetrados 
contra ato do Prefeito do Distrito Federal, 
do Chefe de Policia, dos Juizes de Direito e 
dos Juizes substitutos; 
b) as ações rescisórias de sentença de 
primeira instância; 
c) as execuções das sentenças proferidas 
nos feitos da sua competência originária". 

2º) art. 4º, parágrafo único: – 
"Também competirá aos Grupos de 
Câmaras processar e julgar: 
a) as ações rescisórias dos seus acórdãos 
e das Câmaras Cíveis isoladas; 
b) o agravo do despacho que não admitir os 
embargos ou as revistas aludidas neste 
artigo, ou declarar tais recursos 
renunciados ou resertos; 
c) as execuções das sentenças proferidas 
nos feitos de sua competência originária". 

3º) no art. 5º, os §§ 4º, 5º e 6º, 
passam à designação de 5º, 6º e 7º, criando 
neste teor. 

§ 4º – Não se distribuirá ação 
rescisória de acórdão de Câmara isolada ao 
Grupo de Câmaras de que a prolatora fizer 
parte, nem a ação rescisória de acórdão de 
Grupo de Câmaras ao Grupo que o 
prolatou". 

Em votação o art. 2º(Pausa) 
Os Senhores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
E' aprovado o seguinte: 
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor dez 

dias depois de publicada e se aplica aos 
processos em curso, revogando-se as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
voltará oportunamente à Ordem do Dia para 
segunda discussão. 

Nada mais havendo a tratar, nem 
existindo orador inscrito para falar 
depois da Ordem do Dia, vou encerrar a 
sessão, designando para a próxima a 
seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 238, de 1952, 
que autôriza o Poder Executivo a abrir, à 
Presidência da República, o crédito 
especial de Cr$ 203.220,00, para atender á 
despesa prevista no artigo 5º da Lei nº 
1.313, de 1º de Janeiro de 1951. Pareceres 
favoraveis. nº 523, de 1953. da Comissão 
de Constituição e Justiça; nº 524, de 1952, 
da Comissão de Finanças. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR APOLONIO SALES NA 
SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 1953, 

 
O SR. APOLONIO SALES: – Senhor 

Presidente, pedi a palavra para dar 
conhecimento ao Senado de telegrama que 
recebi do prefeito e da Câmara Municipal 
de Pesqueira, Pernambuco, contendo um 
apêlo no sentido de que as linhas de 
transmissão da energia elétrica ilegível 
Afonso cheguem o mais depressa possível  
áquele próspero município. 

Tomo a atenção do Senado a 
respeito dêsse telegrama, pelo fato de 
que a região em que se situa o Município 
de Pesqueira, é, realmente, daquelas que 
mais necessitam da utilização da 
eletricidade proveniente da Cachoeira de 
Paulo Afonso. Ali, encravado em plena 
zôna do agreste e já quase na soleira do 
sertão de Pernambuco, ergue-se um 
parque industrial que, na verdade, honra e 
dignifica a iniciativa dos fundadores das 
grandes fábricas de produtos alimentícios 
locais. 

Sr. Presidente, a Cachoeira de  
Paulo Afonso tem um destino  
muito especial no Nordeste; é ela, sem 
dúvida que vai assegurar a estabilidade 
econômica de tôda a região. Torna-se 
 

entretanto, necessário que os homens 
realizem êsse destino dentro do mais curto 
prazo possível, para que não se canse a 
paciência dos que labutam no Nordeste, à 
espera da melhoria de vida que se faz 
mister construam com o próprio esforço. 

Quando, em 1941, foi iniciada a 
campanha de aproveitamento da Cachoeira 
de Paulo Afonso, pouca gente acreditava 
chegasse a bom têrmo. Dizia-se, àquele 
tempo que a Cachoeira era grande demais 
para as parcas necessidades do Nordeste. 

Certo, os que tal proclamaram 
desconheciam as reais necessidades do 
Nordeste, muito maiores que a cachoeira 
gigantesca que se vai agora aproveitar. 

Sr. Presidente, as necessidades do 
Nordeste, em matéria de energia eletrica, 
devem ser medidas, não omente pelos 
reclamos desta hora, mas pela vitalidade 
daquele povo que conseguiu através de 
dificuldades imensas, erigir um parque 
industrial sem dúvida digno dos maiores 
elogios. 

Chama-se Pernambuco estado 
monocultor açucareiro. Afinal, que é o 
parque açucareiro pernambucano, se não 
um daqueles mais legitimamente 
considerados como demonstração dos 
pendores industriais de um povo? 

Mais, Sr. Presidente a industria dos 
canaviais tem uma função social precípua, 
qual a de congregar em torno das chaminés 
das usinas que beneficiam e fabricam 
açucar, uma civilização sul generis, que, 
passados quatro séculos, permitiu que 
naquela região tão sacrificada pela 
inclemência do tempo, se concentrasse 
toda uma população brasileira, a colaborar 
grandemente para o desenvolvimento do 
país. 

E pergunto: para que se organizar 
uma Nação se não para criar possibilidades 
em número cada vez maior, aos cidadãos 
de amar a Pátria que a providência lhes 
concede? 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. APOLONIO SALES: – No 

agreste pernambucano, onde se erguem 
os bociros das fábricas mais modernas 
de produtos alimentícios, criou-se uma 
civilizarão típica a cultivar em zonas 
inespitas, numero incalculável de plantas 
delicadas, tais as solanáceas que 
orgulham a técnica agro-industrial 
nordestina. 

E preciso que vão para lá os fios de 
Paulo Afonso – E devo dizê-lo – disto já 
se cogitou; é preciso apenas que se 
realize. 

Atendendo á solicitação da Câmara 
Legislativa de Pesqueira, faço desta 
tribuna um apêlo à direção da "Chest no 
sentido de que não cancele nem 
modifique seu programa mas antes o 
acelere em beneficio de uma população 
que bem o merece (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 
 

Norte, veremos que, em 1950, por exemplo, 
morreram 210.000 pessoas de cancer, ao 
passo que seu indice de obtuário, em 1900, 
ocupava o nono lugar e hoje se encontra no 
segundo, ultrapassado sómente pelas 
doenças cardíacas. 

Não só nos Estados Unidos, mas em 
todos os países do mundo civilizado, o 
càncer aumenta assustadoramente. 
Conforme demonstram as estatísticas, em 
160 mortes, 15 ocorrem pelo cáncer. Em 8 
mortos do sexo masculino, um sucumbe de 
câncer, e, em sete do sexo feminino, 
também um parece de câncer. 

O último livro de P. Delori, intitulado 
"Higiene e Câncer", oferece-nos estatística 
ainda mais aterradora, porquanto revela 
que, entre três individuos que atingem a 
idade de 45 anos, um fatalmente é vitimado 
por uma das diferentes modalidades do 
câncer! 

Basta isto para demonstrar que o 
câncer é inegavelmente um dos grandes 
flagelos da humanidade e precisa ser 
combatido por todos os meios ao nosso 
alcance. Dai haver eu ressaltado, no inicio, 
a importância do projeto ora em discussão. 

Entre nós, brasileiros, conforme as 
estatísticas fornecidas pelo Serviço 
Nacional do Câncer, morrem anualmente 
mais ou menos 36 mil pessoas dêsse mal. 
O número de cancerosas existentes atinge 
a cêrca de 110.000. O índice de 
mortalidade, no Brasil, é de 76 por 100.000 
habitantes. Esta estatística da nossa 
mortalidade por câncer contrasta com a dos 
países do norte, onde sobe a 100 – 110 e 
120 por mil habitantes. Não quer dizer, 
porém, que o Brasil esteja em melhores 
condições sanitárias. E' questão apenas de 
longevidade. Enquanto em outras nações o 
indicie de vida é grande, como, por exemplo 
na América do Norte, onde é de... 68,5 
anos, entre nós atinge ao máximo de 40 
anos, o que equivale dizer que o brasileiro 
vive, em geral, 40 anos e o americano, em 
média 68, anos. Dai o indice de mortalidade 
no Brasil se apresentar mais baixo. É que o 
brasileiro morre, como muito bem diz o 
professor Kroeff antes de chegar a idade do 
câncer. 

Ante o exposto, e visando o projeto a 
uma campanha contra tal doença, 
precisamos saber o que vem a ser a 
Campanha contra o Câncer. Significa fazei 
algo em beneficio do indivíduo, embora não 
pretendendo que se torne indene à doença, 
porque ainda não podemos falar em meios 
profiláticos e não conhecemos a etiologia 
do câncer. Entretanto, já podemos prestar 
assistência ao canceroso. 

Está demonstrado que a doença é 
curável, pelo menos na grande maioria 
dos casos. Cérca de 50% ou talvez mais 
de cancerosos, quando o diagnóstico é 
precoce, quando a doença se encontra na 
fase inicial e ainda localizada, o 
tratamento é eficiente, quase sempre dá 
resultados, se nesse momento 
empregarmos os recursos de que dispõe a 
ciência hoje, em dia. 

A campanha deve começar 
exatamente pela instalação de um grande 
instituto na Capital da Republica. Aliás, é 
esta a opinião do ilustre Professor Mário 
Kroeff, a quem tivemos o prazer de 
consultar quando o projeto tramitou pela 
Comissão de Saúde, onde recebeu 
substitutivo, que terei oportunidade de ler e 
defender dentro em pouco. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Aliás, 
notável parecer elaborado por V. Ex.ª. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O Professor Mário Kroeff entendo que 
a campanha deve compreender a 
instalação de um grande instituto na Capital 
da República; a instalação de órgãos de 
diagnóstico e tratamento nos Estados; a 
criação do Centro de Pesquizas, a 
realização de Campanha de educação 
popular. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A 
meu ver, essa parte é fundamental;  
envolve o setor da pesquiza. Não nos 
faltam técnicos: temos cancerologistas  
dos mais eminentes, desde o terreno 
 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR PRISCO DOS SANTOS NA 
SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1953. 

 
Que se reproduz por ter sido publicado 

com incorreções; 
O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Sr. 

Presidente, o projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 130, de 1952, de 
autoria do nobre Deputado Sr. Janduy 
Carneiro, autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério da Educação, o 
crédito especial de cem milhões de 
cruzeiros, destinado ao combate do 
cancer em todo o pais. 

Ninguém ignora que o problema do 
cancer, um dos grandes, senão o maior 
flagelo da humanidade merece ser analisado 
e discutido por todos aquêles que sado e 
discutido por todos aquéles que têm uma 
parcela de responsabilidade na 
administração pública. A disseminação da 
doença é espantosa e se quisermos formar 
pálida idéia do que essa entidade mórbida 
representa para nós outros, basta 
percorremos rapidamente as estatísticas. Se 
consultarmos as publicadas na América do 
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da genética até o campo da 
experimentação e da terapêutica. Ainda há 
pouco tempo, quando alguns especialistas 
estrangeiros visitaram o Instituto Nacional 
do Câncer, ficaram admirados da nossa 
técnica de radioterapia profunda. A 
campanha contra o câncer, sobretudo na 
questão da pesquiza, é indispensável. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Registo a bem da Campanha não só o 
centro de pesquisa como também a 
educação sanitária. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Principalmente o operariado da indústria 
insalubre, sujeito ao traumatismo e a 
irritação constante, que levam ao câncer. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Sr. 
Presidente, V. Ex.ª está observando, pelos 
apartes com que me honram, que o 
assunto é de grande importância e merece 
ser estudado com carinho. 

Procuramos colaborar na medida de 
nossas fôrças no projeto apresentado pelo 
Deputado Janduí Carneiro. 

De conformidade ainda com a 
conversa que tivemos, durante longo 
tempo, com o Diretor do Instituto Nacional 
do Câncer concluímos que a verba de 100 
milhões de cruzeiros, destinada à 
campanha, não era suficiente, mesmo 
porque, só a conclusão do edifício e o 
equipamento do Instituto Nacional do 
Câncer exigem a verba de 65 milhões, 
sendo 50 milhões para as obras e 15 para 
o equipamento. 

Só aí necessitamos de 65 milhões! O 
projeto manda abrir o crédito de apenas 
100 milhões para a campanha, que não se 
deve limitar ao Distrito Federal! 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Isso para a 
conclusão e para as instalações. E o 
funcionamento e outros serviços? 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – O 
Instituto deve ser equipado; e sabemos o 
que significa em dispêndio o equipamento 
para tratamento de doença dessa natureza, 
onde se necessitam de instalações de 
Radium, de Ralo X, de cirurgia, elementos 
de diagnóstico. Hoje em dia empregamos 
também o ciclotron, o lit., produto de 
desintegração atómica, com grande 
eficiência no tratamento do câncer. 

Só ai deve ser empregada a quantia 
de 65 milhões de cruzeiros. 

E o resto do Brasil, principalmente em 
se tratando de um país como o nosso, 
onde as vias de comunicações são 
difíceis? Precisamos instalar centros de 
diagnóstico, centros de tratamento em todo 
o nosso extenso território, e êstes centros 
custarão também alguma coisa. Há 
Estados onde já existem organizações em 
vias de conclusão e que não estão 
funcionando por falta de recursos. 
Exemplo, a Liga bahiana contra o câncer, 
no Estado da Bahia. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Muito nos 
honra a instituição baiana. Necessita, 
também, de maiores recursos. Seu número 
de leitos precisa ser aumentado. Daí por 
que advoguei junto a V. Ex.ª a aprovação 
desse crédito. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – De 
fato, atendendo ao apelo formulado por V. 
Ex.ª quando o projeto tramitou pela 
Comissão de Saúde, destacamos a verba 
destinada a Bahia para a Liga Baiana 
Contra o Câncer. a fim de que pudesse 
concluir o Hospital Aristides Maltez, e seu 
equipamento. 

O SR. VIVALDO LIMA: – A dotação 
era de 6 milhões de cruzeiros e passou, no 
substitutivo de V. Ex.ª a 7 milhões. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Sr. 
Presidente, como dizia, aumentemos  
dotação de 100 milhões, contida no projeto, 
para 150 milhões de cruzeiros, a fim de, 
assim, ser possível iniciar a Campanha 
Contra o Câncer em todo o território 
nacional! 

No § 1º do substitutivo que a 
Comissão de Saúde, por meu intermé- 
 

dio, tem a honra de submeter ao plenário, 
fizemos outros destaques, entre êles do 
auxílio à Associação Brasileira de 
Assistência aos Cancerosos, no Distrito 
Federal, que não constava do projeto 
originário. 

Todos sabemos que existem hospitais 
e asilos, onde são recolhidos doentes 
incuráveis. 

No que tange ao cancer, o indivíduo, 
só quando passa da faze em que o 
tratamento pode ainda proporcionar 
resultados, está condenado à morte. Tem 
então, que ser asilado. Existe aqui um Ia 
estabelecimento nessas condições que á 
vive às expensas da caridade pública. A 
essa associação concedemos o auxilio de 
um milhão e quinhentos mil cruzeiros, a fim 
de suavisar os padecimentos dos pacientes 
nos últimos dias. O canceroso, na faze final 
da molestia precisa de curativos e toma 
entorpecentes e analgésicos, para alívio de 
seus padecimentos. 

Além de aumentarmos as diferentes 
dotações, ainda destacamos, conforme fiz 
referência, para a Liga Baiana, 7 milhões 
de cruzeiros. Poderá, desta forma, concluir 
suas obras e equipar seu hospital, que 
terá,grande número de leitos e será um 
centro de pesquizas, diagnóstico e 
tratamento do sancer. 

O artigo 2º ainda aumenta as 
dotações dos diferentes Estados. No 
projeto originário, o do Amazonas figurava 
com a quantia de 500 mil cruzeiros. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Declaro 
que, se for rejeitado o substitutivo de V. 
Ex.ª, apresentarei emenda ilegível a 
supressão dêsse óbulo para o meu Estado. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Sr. 
Presidente, quinhentos mil cruzeiros são, 
de  fato, soma irrisória para o Estado do 
Amazonas iniciar campanha contra o 
cancer. O nosso substitutivo eleva a 
quantia para dois milhões de cruzeiros 
sendo, então, com essa soma, possível 
instalar um centro, ao menos, onde se 
façam diagnósticos e se inicie o tratamento. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A 
quantia é de fato irrisória, como diz V. Ex.ª, 
tanto mais que o índice de mortalidade no 
Estado é de 28,8 por cem mil. Concordo 
com o Senador Vivaldo Lima em que seria 
melhor não aceitá-la. Ou fazemos trabalho 
definitivo ou não procuremos apenas iniciá-
lo. 

O SR, PRISCO DOS SANTOS: – Diz 
muito bem, o Senador Hamilton Nogueira 
eminente professor de higiene. Em higiene, 
ou se faz tudo ou não se faz nada. 

Ainda no parágrafo 2º se estabeleceu 
dotação especial para o Serviço Nacional 
do Câncer atender à pesquisa e aos meios 
de defesa contra a enfermidade. 

Há pouco, o Senhor Hamilton 
Nogueira, em aparte declarou que o bem 
da campanha contra o câncer está na 
pesquisa na educação do povo, no sentido 
de adverti-lo, alerta-lo para que procure em 
tempo oportuno e útil os centros de 
diagnóstico, a fim de que a medicação na 
ocasião propria, produza os resultados 
desejados. 

No que tange à .aplicação da verba, 
procurei cercá-la de certas garantias. 

Diz o art. 2º: 
"A aplicação desta dotação aos 

Estados beneficiados nesta lei, será feita 
diretamente pelo Serviço Nacional do 
Câncer, de acôrdo com o Decreto-lei nº 
3.643, de 2 de setembro de 1941". 

Êsse decreto, Sr. Presidente, que 
instituiu no Departamento de Saúde o 
serviço Nacional do Câncer, contêm 
outras providências. Tem o serviço por 
função orientar, controlar e executar 
determinado programa em todo o 
território brasileiro. É, por conseqüência, 
um orgão que deve estar aparelhado 
para suprir as necessidades de cada 
Estado, de cada entidade na campanha 
contra o câncer. 

O SR. VIVALDO LIMA: – E os 
equipamentos também. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Perfeitamente, E mais ainda, para que não 
sofra delongas a aplicação dessas verbas, 
o artigo 3º determina: 

"Ao presente crédito, bem como à 
Campanha Nacional Contra o câncer, 
aplicam-se as normas do Decreto-lei nº 
9.387, de 20 de junho de 1946, referente á 
Campanha Nacional contra a Tuberculose, 
sa,substituindo-se sòmente CNT por SNC”. 

Será o mesmo critério, o mesmo 
sistema, o mesmo método adotado pelo 
Departamento Nacional de Saúde na 
campanha contra a tuberculose, 
empregado na Campanha Nacional contra 
o cancer. Significa que é o diretor do 
serviço quem recebe a verba e a deposita 
no Banco do Brasil, dando-lhe destinação 
de acôrdo com as necessidades de cada 
região. Fará os respectivos convênios com 
os Estados ou entidades que tenham 
interêsse no assunto, de modo a  
defender, ao máximo, a aplicação do 
dinheiro e não permitir que seja desviado 
para outros fins. 

Aumentamos a dotação da verba, 
porque raros são os Estados com serviço 
organizado contra o câncer. Há 
necessidade enorme de uma série de 
coisas como, por exemplo, de leitos para 
cancerosos o Brasil todo possue cerca de 
quinhentos leitos, quando precisa de seis 
mil. 

Foram os motivos por que 
apresentamos o substitutivo. Tramitando 
pela comissão de Finanças, seu nobre e 
honrado Relator, deu-Ihe parecer contrário. 
Quero salientar, entretanto, que a 
Comissão de Finanças não analisou o 
substitutivo, Pela leitura de seu parecer, 
observa-se que fez uma consulta ao 
Ministro sôbre o projeto. 

Vou ler o parecer da Comissão de 
Finanças: 

"O presente projeto, de autoria do 
ilustre Deputado Jandui Carneiro, autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Educação e 
Saúde de um crédito especial de..Cr$$ 
100.000.000,00 destinado a Campanha 
Contra o Câncer, sendo de Cr$ 56 
000.000,00 para a conclusão e 
equipamentos de hospitais, no Distrito 
Federal, São Paulo e Paraíba e de Cr$ 
44,000.000,00 para aplicação proporcional 
nos demais Estados de acôrdo com as 
necessidades comprovadas pelo Serviço 
Nacional do Câncer, 

Não obstante a magnitude do 
problema de combate ao câncer, esta 
Comissão por proposta do relator. resolveu, 
preliminarmente consultar o Ministério da 
Educação sôbre a conveniência e 
oportunidade de tão vultoso credito, visto 
que sua iniciativa não partiu do Poder 
Executivo. 

Em resposta, datada de 29 de abril 
próximo pasado. o titular daquela pasta 
se manifestou favoràvelmente á medida 
projetada, assim justificando a sua 
opinião: 

"A Campanha contra o Câncer carece 
de recursos financeiros, para o seu 
desenvolvimento e o crédito especial que o 
projeto autoriza abrir é de alta valia. 

A importância destinada à conclusão 
das obras do Instituto do  Câncer, cujo 
hospital, ã praça da Cruz Vermelha, está 
na dependência de numerário, é 
imprescindível uma vez que as obras estão 
ameaçadas de paralização por falta de 
dotação adequada". 

Esta é a resposta que o titular da 
pasta da Educação e Saúde dá à 
consulta feita pelo relator da Comissão 
de Finanças. 

Vêm, por consequência, os nobres 
colegas que o Sr. Ministro é favorável  
à dotação, mas para que se concluam  
as obras projetadas. Ora, Sua Ex.ª  
é favorável à dotação consignada  
no projeto declarando a imprensa 
necessidade de verba para a conclusão  
do Instituto Nacional do Câncer  
e de dotação suficiente para que seja 
 

levada a efeito a campanha nacional a 
contra tal doença. 

Conclui o parecer da Comissão de 
Finanças: 

"Verifica-se, assim, que o Projeto 
atenderá às necessidades governamentais 
urgentes, motivo por que opinamos pela 
sua aprovação e contrariamente às 
emendas", 

A Comissão de Finanças, portanto, 
não analizou, em absoluto, o substitutivo 
que tive a honra de apresentar em nome 
da Comissão de Saúde. Entretanto, pelas 
informações do titular da pasta da 
Educação e Saúde, chega-se à conclusão 
de que a campanha é necessidade 
imperiosa, bem como seja ela iniciada cem 
dotação capaz de fazer face ao problema. 

O SR, VIVALDO LIMA: – permite 
Vossa Ex ª outro aparte? 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Com todo o prazer, 

O SR. VIROLDO LIMA: – O Sr. 
Ministro da Educação e Saúde teria 
manifestado maiores aplausos se a 
consulta se referisse ao substitutivo de V. 
Ex.ª. 

O SR. MOZART LAGO: – EX.ª não 
foi ouvido sobre  substituiria , Em  caso 
afirmativo o aplaudiria, com abundância de 
argumentos. 

O SR PRISCO DOS SANTOS: – 
Penso. Sr. Presidente, ter esclarecido o 
plenário sôbre as razões pelas quais a 
Comissão de Saúde aprovou, 
unanimemente, o substitutivo de minha 

autoria, e espero que o mesmo 
mereça a aprovarão do Senado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem! O orador é muito 
cumprimentado). 

 
 

Resenha das matérias votadas durante o 
mês de Junho de 1953 

 
ENVIADAS A SANÇÃO 

 
Projeto de Lei da Câmara n.45, de 

1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o 
crédito especial de Cr$ 29.500.000,00, 
para ocorrer às despesas com a 
execução do disposto no Decreto n, 
18.042, de 12 de março de 1945, 

Projeto de Lei da Câmara n 56, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
150.000,00, para atender as despesas 
decorrentes da realização da III 
Conferência Nortista de Tisiologia. 

Projeto de Lei da Câmara n. 61, de 
19 3, que dispõe sôbre as comemorações 
do primeiro centenário de nascimento de 
João Capistrano de Abreu. 

Projeto de Lei da Câmara n. 70, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério da Educação e Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 500.000,00. como 
auxilio ao Congresso de Ensino Jurídico, 
em Fortaleza, Estado do Ceará. 

Projeto de Lei da Câmara n. 84, de 
1953, que estende os dispositivos da Lei 
n.1.765, de 18-12-1952, aos servidores 
das Secretarias do Tribunal de Contas da 
União, Superior Tribunal Militar, Tribunal 
Superior Eleitoral, Tribunal Superior do 
Trabalho, Tribunais Regionais do 
Trabalho, Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, Juízos de Menores e Acidentes 
do Trabalho. Júri dos Crimes Contra a 
Economia Popular, no Distrito Federal e 
aos servidores da Justiça que percebam 
do Tesouro Nacional. 

Projeto de Lei da Câmara n. 85, de 
1953, que regula a promoção de ilegível 
dos aspirantes da Escola Naval. 

Projeto de Lei da Câmara n. 86, de 
1953. que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 422 
920,20. para pagamento de gratificação 
de magistério. 
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Projeto de Lei da Câmara n. 
103 de 1953, que abre ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – o 
credito especial de Cr$ 90 900.00, 
para pagamento de gratificação 
adicional aos funcionários do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul. 

Projeto de Lei da câmara n. 
302 de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saude, 
o crédito especial de Cr$ 72 
240.00 para pagamento de 
diferença de vencimentos ao 
Professor Ciro Romano Farina 

Projeto de Lei da Câmara n. 
373, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 177.20 para 
pagamento de gratificação 
adicional aos dentistas Homero 
Bittencourt Leonardo e Abilio 
Machado Filho. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
384, de 1952, que denomina 
Biblioteca Murilo Braga a 
Biblioteca do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
3885 de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir pela 
Comissão do Vale do São 
Francisco, o  
crédito especial de Cr$ 384 
900.00 para pagamento de 
indenizações aos proprietários 
dos imóveis atingidos pelas obras 
de atêrro do pôrto de Casa Nova, 
no Estudo da Bahia. 

Projeto de Lei do Senado n. 
45, de 1951, emendado pela 
Câmara dos Deputados que dá 
nova redação ao artigo 221 do  
Decreto-lei n. 3.689. de 3 de 
outubro de 1941 (Código do 
Processo Penal). 
 

REMETIDOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

 
Projeto de Lei da Câmara n. 

26, de 1953, que concede 
isenção de direitos de importação 
e demais taxas aduaneiras para 
um ônibus rural, um "pick-up" 
para caminhão e máquinas 
importadas pela Sociedade dos 
Padres Oblatos de Maria 
Imaculada para Missões entre os 
Pobres. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
69, de 1952, que cria a Escola de 
Agronomia de Manáus, e da 
outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
26 de 1952, que dispõe sôbre a 
constituição da Sociedade por 
Ações Petróleo Brasileiro S. A. e 
dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado  
n. 19, de 1950, que declara de 
interesse social os direitos  
autorais das obras do es- 
 

critor Machado de Assis e 
providência sôbre a sua 
desapropriação e sôbre uma nova 
edição das mesmas. 

Projeto de Lei do eSnado n. 
37, de 1950, que modifica 
disposições do Decreto-lei n, 
8.311, de 6 de dezembro de 1943 
(que cria receita especial 
destinada ao melhoramento e 
ampliação do aparelhamento dos 
portos organizados.) 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 106, de 1952, que 
mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao 
têrmo de aparte celebrado entre o  
Ministério da Agricultura e Manoel 
Nunes de Magalhães e sua 
mulher Durcelina Maria de 
Carvalho, 
parap agamento e instalação de 
uma roda dágua, destinada à 
irrigação das terras situadas à 
margem do rio Francisco,  
município de Jatinã, Estado de 
Pernambuco. 
 

PROMULGADOS 
 

Projeto de Resolução n. 4, de 
1953, que assegura ao contínuo, 
classe J, Oscar Alves da Silva as 
vantagens do cargo de Auxiliar de 
Portaria, Padrão K. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 25, de 1953, que aprova 
o têrmo de contrato, celebrado em 
10 de dezembro de 1951, entre a 
Agência Nacional e a União 
Cinematográfica Brasileira S. A., 
para distribuição, exibição, 
mediante locação, de filmes 
produzidos pela referida Agência 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 78, de 1952, que  
autoriza o Tribunal de Contas a 
registrar o contrato de 
empreitada, celerado entre a 
Divisão de  
Obras do Departamento de 
Administração do Ministério da 
Educação e a firma Construtora 
Mantiqueira S. A., para execução 
de obras complementares de 
pequeno vulto no Pavilhão de 
Cursos do Instituto Oswaldo Cruz, 
do Distrito Federal. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 121, de 1952, que  
aprova o teor de renovação de 
contrato, celebrado em 17 de 
março de 1952, entre Jonas 
Machade da Costa e o  
Ministério da Agricultura, para 
desempenhar a unção de 
Entomologista, no Instituto 
Agronômico do Leste. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 126, de 1952, que  
aprova o têrmo de renovação do 
contrato, celebrado em 23 de  
janeiro de 1952, entre o Ministério 
da Aeronáutica e Floriano  
dos Santos Lima, para desem- 
 

penhar a função de professor de 
Física na Escola de Aeronáutica. 
 
REMETIDOS À COMISSÃO DE 

REDAÇAO 
 

Projeto de Resolução n. 22, 
de 1951, que admite no quadro 
da Portaria como serventes 
classe G, excedentes, os dois 
atuais servidores contratados 
respectivamente, para os serviços 
de limpeza do edifício e de 
mensageiro 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 8, de 1953, originário da 
Câmara dos Deputados, que 
aprova a convenção sôbre o 
Instituto Indigenisa 
Interamericano. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 19, de 1950, originário da 
Câmara dos Deputados, que 
mantém o registro, sob reserva, 
das apostilas de aumento de 
pensão, lançadas aos títulos de 
Zilda Correia da Silva Pessôa e 
outros, viúva e filhos de Deodoro 
Luis da Silva Pessôa, Agente 
Fiscal do Impôsto de Consum, 
classe J, do Quadro Permanente 
do Ministério da Fazenda. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 52, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, que 
mantem a decisão do Tribunal de 
Contas, que autorizou o registro, 
sob reserva da despesa relativa 
ao pagamento de Cr$ 
1.383.520,00, decorrente de 
auxílios a várias companhias 
teatrais. 

Projeto de Decreto legislativo 
número 54, de 1952, originário da 
câmara dos Deputados, que 
mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória do registro ao 
contrato celebrado entre a 
Administração do Edifício da 
Fazenda e a Limpadora Brasileira, 
para os serviços de pintura de 
esquadrias de janelas do mesmo 
edifício. 

Projeto de Decreto n. 117, de 
1952, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova a decisão 
do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao 
contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a fima 
Rocha & Cia., para fornecimento 
de uma estufa com acessórios e 
higrômetros, em proveito do 
Serviço Florestal daquele 
Ministério. 

Projeto de Decreto Legislativo 
número 134, de 1952, originário 
da Câmara dos Deputados, que  
aprova o têrmo de escritura  
pública de compra e venda feita 
entre o Departamento Nacional da 
Produção Mineral, do Ministério 
da Agricultura, e Teodoro Kestring  
e sua mulher, Rosa Mozzari 
Kestring da um terreno situado 
 

no lugar denominado "Morro da 
Miséria", município de cresciuma, 
Estado de Santa Catarina. 

Projeto de Lei do Senado n. 
45, de 1951, que dá nova redação 
ao artigo 221 do Decreto-lei n. 
3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código do Processo Penal) (Com 
Parecer n. 439-53, da Comissão 
de Constituição e Justiça pela 
aprovação, com destaque das 
palavras "...e ao Distrito Federal" 
depois das expressões "...os 
Secretários dos Estados..." e 
imediatamente antes das 
expressões"… os membros do 
Poder Judiciário". 

Projeto de Decreto Legislativo 
número, 106, de 1952, originário 
da Câmara dos Deputados, que 
mantem a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao 
têrmo de ajuste celebrado  
entre o Ministério da Agricultura e 
Manoel Nunes de Magalhães  
e sua mulher Durcelina Maria de 
Carvalho, para pagamento de 
aquisição e instalação de uma  
roda dágua, destinada à  
irrigação das terras situadas à 
margem do rio São Francisco, 
Município de Jatinã Estado de 
Pernambuco. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
130, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação, o 
crédito especial de Cr$ 
100.000.000.00, destinado ao 
combate do câncer em todo o 
País. (Com pareceres ns. 407-
52, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e 
da emenda: 408-53, da de 
Saúde, oferecendo substitutivo: 
e 409-53, da de Finanças, 
favorável ao projeto e contrário 
ao substitutivo e à emenda n.1). 
 

REJEITADOS 
 

Projeto de Lei do Senado n. 6 
e 1953, que autoriza a atualizarão  
e o revigoramento de leis e  
decretos que prescrevem a 
instalação de "zonas francas" no 
País. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
306, de 1952, que institui, nas 
Comarcas do Interior, recurso ex-
officio das decisões proferidas 
contra os empregados. 

Projeto de Lei da Câmara n. 
390, de 1952, que retifica o Anexo 
n. ilegível da Lei n.1.487,  
de 6 de dezembro de 1951 (que 
estima a Receita e fixa a  
Despesa da União para o 
exercido de 1952). 

Projeto de Lei do Senado n. 
25, de 1952, que institui com 
sede na cidade do Rio de 
Janeiro, o Congresso das Mães 
do Mundo. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira 
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa. Diretor 

Geral da Secretaria de Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 

I – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo (*). 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg 
7 – César Vergueira. 
8 – Domingos velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Cícero de Vasconcelos. 
(**) Substituído Interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e sextas-

feiras, às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
% aldemar Pedrosa. 
(*) Substituido pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luis Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marília Pinto Amando. 
Reuniões ás quintas-feiras, ás 

9.10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-

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

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões ás quartas-feiras ás 15 

horas 

SENADO FEDERAL Comissões Especiais 
 

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

 
Aloysio de Carvalho – Presidente. 
 

Dario Cardoso. 
 

Francisco Galotti. 
 

Anisio Jobim 
 

Camilo Mercio. 
 

Carlos Lidenberg. 
 

Clodomir Cardoso. 
 

Antônio Bayma. 
 

Bernardes Filho. 
 

Marcondes Filho. 
 

Olavo Oliveira. 
 

Domingos Velasco. 
 

João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros Rêgo. 

 
Especial para emitir parece sôbre o 

Projeto de Reforma Constitucional n º 1, 
de 1951. 
 

Mello Vianna – Presidente. 
 

Olavo Oliveira – Relator. 
 

Dario Cardoso. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mercio. 
 

Clodomir Cardoso. 
 

Ivo d'Aquino. 
 

Alfredo Neves. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

João Villasbôas. 
 

Joaquim Pires. 
 

Alberto Pasqualini. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo 

Revasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
 

2 – Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 

 

3 – Ferreira de Souza – Relator 
Geral. 

 

4 – Attilio Vivacqua. 
 

5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravesco de Andrade. 
 

Especial para Estudo da concessão 
dos Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
 

Mozart Lago – Presidente. 
 

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
 

João Villasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Attillo Vivacqua. 
 

Domingos Vellasco. 
 

Victorino Freire. 
 

Secretario – Ninon Borges Seal. 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – 
Presidente. 

 

2 – Joaquim pires – Vice-
Presidente. 

 

3 – Veloso Borges. 
 

4 – Costa Pereira. 
 

5 – Aloysio de Carvalho. 
 

Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

Auxiliar – Nathercia Sá Leilão. 
Reuniões às quartas-feiras, às 16 

horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
 

Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy  

Auler. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reuniões ás quintas-feiras, as 15 

horas. 
 
Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 
 

Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, ás 16 

horas 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente. 
 

Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Mozart Lago. 
 

Costa Pereira. 
Secretario – Franklin Palmeira. 
Reuniões ás têrças-feiras, ás 17 

horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 

Júlio Leite. 
 

Euclides Vieira. 
 

Plínio Pompeu. 
 

Secretario – Aroldo Moreira. 
Reuniões as quintas-feiras. 

 
Segurança Nacional 

 
Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Games – Vice-Presidente. 
 

Ismar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Silvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituído pelo 
Senador Carlos Lindemberg. 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

Reuniões as segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
 

3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretario – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia a Holanda 

Cavalcanti 
Reuniões As segundas-feiras as 1 

horas. 
 

Especial de investigação sôbre as 
concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 
 

Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mercio. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. Schroeder. 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente. 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 
 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretario – José da Silva Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões as sextas-feiras, ás 11 

horas. 
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Atas das Comissões 
 

Comissão de Serviço Publico Civil 
 

8ª REUNIÃO EM 24 DE JUNHO DE 
1953 

 
Às 15 horas do dia 2 de julho de 

1953, em sala do edifício do Senado, 
reúna-se a Comissão de Serviço Público 
Civil sob a presidência do Senhor Prisco 
dos Santos, presentes os Srs. Costa 
Pereira e Vivaldo Lima deixando de 
comparecer os Srs. Luiz Tinoco e 
Mozart Lago. 

E' lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. 

São aprovados e assinados os 
seguintes pareceres do Sr. Costa 
Pereira, favoravel ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 279, de 1952, que  
cria a Escola Agrícola de Urutal, no 
Estado de Goiás e dá outras 
providências; do Sr. Prisco dos  
Santos, oferecendo emenda ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 02, de 1953,  
que classifica no padrão "O" cargos de 
Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da  
Educação e Saúde e dá outras 
providências. 

O Sr. Presidente distribui ao Sr. 
Mozart Lago o Projeto de Lei da Câmara 
nº 295, de 1950, que dispõe sôbre a 
situação jurídica dos procurados das 
autarquias federais. 

Não havendo mais que tratar, 
encerra-se a reunião às 15 horas e 45 
minutos, lavrando eu, Franklin Palmeira, 
Secretario, a presente ata, que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
 

Comissão de Segurança Nacional 
 

4ª REUNIÃO, EM 2 JULHO DE 1953 
 

Às 15 horas, sob a presidência do 
Sr. Senador Onofre Gomes, presentes 
os Srs. Senadores Magalhães Barata, 
Ismar de Góis e Mário Motta, ausentes, 
com causa justificada, os Srs. 
Senadores Pinto Aleixo, Walter Franco e 
Roberto Glasses, reúne-se esta 
Comissão. 

Aprovada a ata da reunião anterior, 
usa da palavra o Sr. Senador 
Magalhães Barata que relata 
favoravelmente, com aprovação 
unânime, o Projeto de Lei da Câmara 
número, 22, de 1953 que "determina a 
reversão ao serviço ativo do Exército do 
Tenente Coronel Mário Hermes da 
Fonsêca". 

Com a palavra, o Sr. Ismar de Góis 
relata, também favoravelmente e  
com unânime aprovação, o Projeto  
de Decreto Legislativo nº 9, de  
1953, que "aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica  
e Carlos Eurico de Breyne  
Montenegro". 

A seguir, o Sr, Senador Onofre 
Gomes relata favoravelmente, com 
aprovação unânime, o Projeto de  
Lei da Câmara nº 128, de 1953, que 
"reajusta os vencimentos dos  
cabos e soldados da Policia Militar do 
Distrito Federal e dos cabos e 
bombeiros do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, e dá outras 
providências". 

A seguir, relata, também 
favoravelmente e com aprovação 
unanime, o Projeto de Lei da Câmara 
número 264, de 1952, que "estende, 
para efeito de pensão, as promoções de 
que trata a lei nº 1.267, de 9 de 
dezembro de 1950, aos militares já 
falecidos que, em idênticas condições 
hajam tomado parte no combate contra 
a revolução comunista de 1935". 

Relata, ainda com parecer 
favorável que é unanimemente 
aprovado, o Projeto de Lei da  
Câmara nº 63, de 1953, que  
"eleva o limite de idade previsto no 
parágrafo único do Art. 4º do  
Decreto-lei nº 2.066, de 7 de março de 
1949". 

Antes de encerrar a reunião, o Sr. 
Presidente avoca o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 1953, que "cria cargos 
isolados, de provimento efetivo, no 
Quadro Permanente do Ministério da 
Guerra" e distribue, ao Sr.  
Senador Mário Motta os Projetos  
de Lei da Câmara números 35 e 158, 
que, respectivamente, "autoriza a 
construção de uma ponte internacional, 
sôbre o rio Apa, na cidade de Bela  
Vista, Estado de Mato Grosso" e exclue 
da classificação constante do Art. 1º da 
Lei n.º 121, de 22 de outubro de  
1947, os municipios de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, Florianópolis, e 
São Francisco, Estado de Santa 
Catarina. 

Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando  
eu Ary Kerner Veiga de Castro, 
Secretário a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 
 
75ª SESSÃ0 EM 3 DE JULHO DE 1953 
 

Oradores inscritos para o 
expediente 

1º Sen. João Villasbôas. 
2º Sen. Kerginaldo Cavalcanti. 

 
ATA DA 74ª SESSÃO EM 2 DE JULHO 

DE 1953 
 
PRESIDÊNCIA  DO SR. MARCONDES 

FILHO, VICE PRESIDENTE. 
 

As 14.30 horas comparecem os 
Senhores Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
 

Anisio Jobim. 
 

Prisco dos Santos. 
 

Victorino Freire. 
 

Aréa Leão. 
 

Mathias Olimpyo. 
 

Onofre Gomes. 
 

Plinio Pompeu. 
 

Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Ruy Carneiro. 
 

Novaes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Attilio Vivacqua. 
 
 

Sá Tinoco. 
 

Alfredo Neves. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Mozart Lago. 
 

Mello Vianna. 
 

Levindo Coelho. 
 

Marcondes Filho. 
 

Domingos Velasco. 
 

Costa Pereira. 
 

Mário Motta. 
 

João Viilasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Camilo Mercio – (30). 

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 
presentes 30 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-
se proceder à leitura da ata. 

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

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 22 de junho de 

1953. 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2 800 B-
1953, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 27.800,00 (vinte 
e sete mil, oitocentos cruzeiros), para 
atender ao pagamento de honorários 
aos professores integrantes de 
comissões examinadoras. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha elevada estima e 
distinta consideração. – Ruy Almeida 1º 
Secretário. 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 160, 

DE 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 27.890,00, para 
atender ao pagamento de honorários 
aos professôres integrantes de 
comissões examinadoras. 
 

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

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 27 890,00 (vinte e sete mil, 
oitocentos e noventa cruzeiros) para 
atender ao pagamento de honorários, 
como integrantes de comissões 
 

examinadoras, no exercício de 1951, aos 
seguintes professores do Colégio Pedro II – 
Internato: 
 

 Cr$ 
George Sumner (Professor 
Catedrático, padrão O).............. 

 
3.050,00 

Honório de Souza Silvestre 
(Professor Catedrático, padrão 
O)............................................... 

 
 

3.490,00 
Vandick Londres da Nóbrega 
(Professor Catedrático, padrão 
O)............................................... 

 
 

3.050,00 
Quinaino do Valle (Professor 
Catedrático, padrão O).............. 

 
3.050,00 

Cândido Jucá Filho (Professor 
Catedrático, padrão O).............. 

 
3.050,00 

Oscar Przewodowski 
(Professor Catedrático, padrão 
O)............................................... 3.050,00 
Alvaro de Barros Lins 
(Professor Catedrático, padrão 
O)............................................... 3.050,00 
Aldimir de São Paulo 
(Professor, referência 29).......... 3.050,00 
Ziliah de Morais Martins 
(Professor, referência 29).......... 3.050,00 
      Total.................................... 27.890,00 

 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 22 de junho de  
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne  
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 2.308,  
de 1952, da Câmara dos Deputados, que 
concede isenção de tributos à  
Prefeitura Municipal do Carmo do  
Paranaíba, Estado de Minas Gerais,  
para importação de material destinado  
à construção de uma usina 
 hidro-elétrica. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – Ruy 
Almeida 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 161, DE 1953 

 
Concede isenção de tributos à Prefeitura Municipal do Carmo do 

Paranaiba, Estudo de Minas Gerais, para importação de material destinado à 
construção de uma Usina Hidro-Elétrica. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1. E' concedida isenção de tributos, exceto a taxa de Previdência 

Social para a importação de material destinado à construção de uma usina 
hidro-elétrica da Prefeitura. Municipal de Carmo do Paranaiba, Estado de 
Minas Gerais. 

Art 2º O material a que se refere o art. 1º tem as seguintes características:  
 

A – PARTE HIDRÁULICA 
 

1) Turbinas Hidráulicas 
2 Purtina franceis, tipo espiral, em caixa de ferro fundido, com eixo 

horizontal e regulação externa de fabricação de Maschinenfabrick J. M. Voith, 
heraenchein – Alemanha, cada uma calculada e construída para os seguintes 
dados técnicos: 
 
Queda líquida............................................................................ 78.40 metros 
Quantidade dágua..................................................................... 275 litros por segundo 
Capacidade............................................................................... 235 HP 
Velocidade nominal................................................................... 1.000 RPM 
Velocidade de disparo............................................................... 1.800 RPM 

 
O rendimento de cada turbina, em relação à potência produzida e ao volume 

dágua  consumido, obedece aos dados indicados na tabela abaixo, com uma 
tolerância de, mais ou menos, 2%: 

 Rendimento Capacidade 
268 litros por segundo............................................... 84% 235 HP 
241 litros por segundo............................................... 85% 215 HP 
216 litros por segundo............................................... 85% 192 HP 
191 litros por segundo............................................... 83% 166 HP 
166 litros por segundo............................................... 81,5% 142 HP 
141 litros por segundo............................................... 78,5% 115 HP 
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Cada turbina é composta de: 
3 Carcaça espiral de ferro fundido, com flange de entrada de  

250m/m. 
Anel de regulação de ferro fundido, com as varas de aci namento. 
Paletas de aço fundido, para regulação externa. 
Tampão lateral de ferro fundido. 
Rotor de ferro fundido com palhetas de aço doce prensadas  

mecânicamente e embutidas, durante o processo de fundição, no mesmo  
rotor. 

Rua de aço S. M. de 2,2 metros de comprimento e 80/105 mm de  
diâmetro. 

Mantais axiais de segmentos com furo de 80 mm de diâmetro e com  
vedações. 

Curta de ferro fundido para a parte de aspiração. 
Suporte para a curva de aspiração. 
Mancar exterior com furo de 80 mm de diâmetro e  

suporte. 
Valvula para escoamento, parafusos e chaves especiais. 
Tubo de ligação de chapa de aço, para a parte de pressão de 250/450 mm de 

diâmetro interno e cerca de 1m de comprimento. 
Tubo de sucção de 4 metros de comprimento, com parafusos e materiais de 

vedação. 
1 Acoplamento elástico entre a turbina e o gerador. 
1 Regulador de velocidade, automático, tipo Gr DK 35, com retrocesso 

amortecido bomba de pressão para o óleo, pêndulo d alta sensibilidade, 
 regulação manual desligável e regulação manual de velocidade inclusive pelia e 
correia. 

As características do regulador de velocidade da turbina, em caso de variação 
repentina de carga: 
 

 – 25% – 50% – 100% 
Não ultrapassarão.............................. + 4% + 8% + 20% 

 
1 Votante maciço de aço fundido, com um diâmetro de 900 mm e um peso na 

coroa de 100 kg. 
3 Tacomêtro com coluna e polia de acionamento. 
1 Manômetro e 1 Vacuômetro 
Pêso bruto e Iíquido: 3.000. 2 530 kg. 
Volume para transporte marítimo: 6,5 m3. 
 

Preço do item 1........................................................................... Cr$ 315 000.00 
 

E – PARTE ELÉTRICA 
 

1) a Geradores Trifásicos, cincrônomos de corrente alternada, com  
eixos horizontais, máquinas excitadoras montadas nos mesmos eixos,  
isolamento para clima tropical e com enrolamentos amortecedores  
para garantir o perfeito funcionamento em paralelo entre si e com  
outros grupos inclusive reguladores de tensão, para graduação fina,  
com as respectivas rodas manuais, cumbadores e calços, sendo  
cada gerador calculado e construído para os seguintes  
dados: 
 

Fabricação: Siemens-Schuckerwerke – Alemanha 
Tipo..................................................................... F. 304 K – 6 
Forma................................................................. B. 3 
Capacidade nominal com cos fi 0,8................... 200 KVA 
Tensão................................................................ 200/380 V=5% 
Ligação............................................................... Estreia com neutro acessível 
Frequência......................................................... 50 ciclos 
Fator de potência................................................ 0,8 
Velocidade nominal............................................ 1.000 RPM 
Rendimentos com plena carga e cos fi 0,8........ 91% 
Peso líquido: 2.050 Kg c/u  
Preço do item 2................................................. Cr$ 243.000.00 

 
1) 2 Transformadores Elevadores 
2 Transformadores trifásicos elevadores a óleo, com resfriamento natural depósito 

para expansão do óleo e com rodas, prontos para o serviço sendo cada um calculado 
para os seguintes danos: 
 

Fabricação: Siemens-Schuckerwerke – Alemanha 
Tipo........................................................................................ KOUM 452 h/10 
Capacidade............................................................................ 200 KVA 
Tensão primária..................................................................... 220/380 Volts. 
Tensão secundária................................................................ I1.000 V = 5% 
Ligação.................................................................................. Estrela estrela 
Frequência............................................................................. 50 ciclos 
Tensão do curto circuito ca de............................................... 4% 
Perda de curto circuito........................................................... I.85% 
Preço do item 3...................................................................... Cr$ 79.500,00 

 
Quadros de Manobra e Contrôle 
2 Quadros de medição, regulação e manobra dos geradores, cada um composto 

de um painel de chapa de aço pintado a "Duco" medindo 900 mm de largura 2.200 mm 
de altura e 600 mm de profundidade custendo os aparelhos e instrumentos abaixo 
discriminados, inclusive ligações: 

1 Voutimetro escala 0 – 500 volts. 
3 Amperímetros, escala 0 – 400/5 amperes. 
1 Comutador para fasear o voltímetro, permitindo a leitura da tensão entre as 3 

faes. 
1 Amperímetro escala 0 – 130 Volts para a excitação. 
1 Volimetro 220/110 volts, 300/5 amperes. 
1 Equipamento de proteção do gerador-transformador, contra sobre-carga e 

curto-circuito, composto de 3 relais de corrente e 1 de tenino ajustáveis. 

1 Regulador automático de tensão, para o Gerador, com chaves e pertences, de 
ação ultra-rápida. 

1 Acionamento para a excitação. 
2 Lâmpadas de sinalização. 
3 Relais de indicação. 
1 Relais para o campo da excitatriz 
Alem desse equipamento será montado também o reostato para o campo da 

excitadora, acionado por volante. 
 

Preço do item 4............................................................................... Cr$ 45.000,00 
 

5) Sincronização 
1 Aparelho parasincronização para que os dois grupos possam trabalhar em 

paralelo composto de: 
1 Frequencimetro duplo 
Veltimetro duplo 
1 Lamnada 

 
Preço do item 5............................................................................... Cr$ 12 000.00 

 
6) Aparelhamento para os Ramais do Gerador – Transformador 

6 Transformadores de corrente, para medição. 
4 Transformadores de potencial, para medição. 
2 Transformadores de corrente, para os reguladores automáticos de tensão 

 
Preço do item 6............................................................................... Cr$ 28 000,00 

 
7) Aparelhamento para o Ramal de Saída de 13.200 V. 

12 ilegível unipolares de faca desligadoras, para 12.000 V. 
2 Chaves automáticas tripolares a óleo, de fabricação Siemens-Schuckertwerke 

Alemanha com bobinas de mínima chave de sinal e as respectivas ferragens marcais, 
barras, etc.. para manobra do quadro por meio de alavanca de estribo, inclusive relais 
de sobrecarga e de curto circuito. 
 

Tipo........................................................................................... R. 20/12 III 350 
Tensão máxima......................................................................... 12 KV 
Corrente nominal....................................................................... 350 Amperes 
Capacidade de ruptura.............................................................. 75 MVA com 12 KV 
Inclusive barra de acionamento.  

 
3 Isoladores de Passagem de parede para 12 KV. 
3 Chaves fuziveis indicadoras unipolares Mathews, para 15 KV, com ilegível 

fuzíveis de 50 Amperes. 
3 Para raios de queda catódica para 11 000 Volts. 

 
Preço do item 7............................................................................... Cr$ 40.200,00 

 
8) ilegível para o Consumo Próprio 
2 Chaves tripolares de faca para baixa tensão, 60 Amp. 
2 ilegível de seguranças para baixa tensão. 

 
Preço do item 8............................................................................... Cr$ 300,00 

 
9) Linha Telefônica com 5.500 metros: 

150 Isoladores de porcelana para linhas telefônica, com pinos curvos de 3,8". 
550 de fio de ferro galvanizado nº 12 B. W. G. para linha telefônica. 
2 Aparelhos telefônicos manuais, sistema magneto em caixa de baquelite preta, 

de mesa, completos com todos os seus pertences inclusive pilhas. 
2 fogos de para-raios para proteção dos aparelhos telefônicos. 

 
Preço do item 9............................................................................. Cr$ 9.500,00 

 
10) Sub Estação abaixadora em Carmo do Paranaíba 

a) Aparelhamento de entrada de 11.000 Volts. 
3 Para raios de queda catódica para 11.000 Volts. 
1 Chaves fuziveis indicadoras automáticas para 15.000 Volts. 
1 Isoladores de passagem de parede para 12.000 Volts. 
6 Chaves faca desligadoras unipolares, para 12.000 Volts, e corrente até 220 m 

Amperes. 
2 Chaves tripolares automáticas a óleo, idênticas às descritas no item 7. 

 
Preço do item 10............................................................................ Cr$ 37.800,00 

 
11) Transformadores abaixadores 

2 Transformadores trifásicos abaixadores, a óleo, com resfriamento natural, 
depósito para expansão do óleo e com rodas, prontos para os serviços tendo cada 
um, as seguintes características 
 

Fabricação: Siemens-Schuckerwerke  – Alemanha 
Tipo......................................................................................... KOUM – 452 h/10 
Capacidade............................................................................. 200 KVA 
Tensão primária...................................................................... 11.000 V=5% 
Tensão secundária.................................................................. 2.200 Volts 
Ligação.................................................................................... Estrela-estrela 
Frequência.............................................................................. 50 ciclos 
Tensão de curto-circuito ca de................................................ 4% 
Perda de Curto-circuito........................................................... 1,85% 
Preço do item 11..................................................................... Cr$ 78.000,00 

 
12) Aparelhamento da parte de 2.200 Volts 

6 Transformadores de corrente 200/5 Amperes. 
2 Transformadores de potencial, 2.200/110 Volts. 
2 Quadros para manobra e medição compostos cada um, de um painel de chapa 

de aço montado sôbre armação de ferro cantoneira, pintado a "Duco" medindo 800 
mm de largura por 2.200 mm 
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de altura e 800 mm de profundidade, contendo os seguintes aparelhos, inclusive 
ligações: 

3 Amperímetros, escala 0.100 ampéres. 
1 Voltímetro, escala 2.500/100 Volts. 
1 Comutador para fasear o voltímetro. 
1 Medidor trifásico para fasear desequilibradas. 
2 Relais auxiliares para o transformador. 
1 Acionamento da chave automática a óleo. 
2 Chaves automáticas tripolares a óleo, com 3 reais de máxima ajustáveis e com 

acionamento manual de estribo tipo R 22/10 III 350 para a tensão de 2.200 Volts. 
12 Chores desligadoras, unipolares de faca para tensão de 2.200 Volts e corrente 

até 200 Ampéres. 
6 Isoladores de passagem de parede para tensão 2.200 Volts. 
6 Pára-raios de queda catódica para a tensão de 2.200 Volts. 
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Às Comissões de Economia e de Finanças 

 

abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00, para atender a despesas 
com o II Congresso Latino Americano de 
Ortopedia e Traumatologia e o X 
Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
1 – O Projeto de Lei nº 107-53, de 

autoria do nobre Deputado Luthero 
Vargas, e votado pela outra Casa do 
Congreso, nos têrmos da emenda 
apresentada pela Comissão de Finanças, 
visa a autorizar o Poder Executivo a abrir 
um crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil cruzeiros), 
para atender a despesas com o II 
Congresso Latino Americano de 
Ortopedia e Traumatologia e o X 
Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia que se realizará no Rio de 
Janeiro, em julho de -9533. 

O art. 2º estabelece que dentro do 
prazo de 180 dias após a realização dos 
Congressos, a Comissão Organizadora 
prestará ao Ministério da Educação e 
Saúde contas da aplicação do auxilio 
concedido. 

2 – Os elevados objetivos científicos 
e culturais da iniciativa, ao lado da 
finalidade humana e social que ela 
compreende em relação ao problema da 
readaptação e reeducação do 
incapacitado, foram expostos e realçados 
na brilhante justificação do Projeto. 

Ao demais, cabe assinalar que êsses 
dois grandes certames constituirão 
oportunidade para uma extraordinária 
projeção internacional do se Brasil, onde 
possuímos cientistas e especialistas dos 
mais notáveis, nêsse ramo da cirurgia. 

O auxílio colimado pelo Projeto é 
uma forma de amparo à cultura, que 
constitue dever do Estado (art. 174, da 
Constituição Federal). 

3 – Ante o expôsto, a Comissão de 
Constituição e Justiça opina pela 
aprovação do Projeto, sob o seu aspecto 
jurídico constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 11 de junho 
de 1953. – Dario Cardoso. Presidente. – 
Attílio Vivacqua, Relator. – Aloysio de 
Carvalho – Luiz Tinoco. – Gomes de 
Oliveira. – Carlos Saboya – Camilo 
Mércio. – Joaquim Pires – Ferreira de 
Souza. – Anísio Jobin. – Waldemar 
Pedrosa 

 
PARECER 

 
Nº 533, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e 

Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 107, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 1.500.000,00, para atender as 
despesas com II Congresso Latino-
Americano de Ortopedia. 

 
Relator: Sr. Flávio Guimarães. 
O projeto tem por objetivo abrir pelo 

Ministério de Educação e Saúde, o crédito 
especial de um milhão e quinhentos mil 
cruzeiros, para atender a despesa com o 
II Congresso Latino-Americano de 
Ortopedia e Traumatologia, que se 
realizará, em julho, do corrente ano. 

Basta a leitura do artigo primeiro do 
projete para que, imediatamente, se tenha 
em mente a alta finalidade do projeto  
e as conseqüências de ordem científica, 
que advirão para aumentar o acêrvo 
cultural do Brasil, no tocante à cirurgia 
ortopédica. 

E' de se notar que o extraordinário 
progresso da Ortopedia foi, 
principalmente, em conseqüência, das 
últimas guerras pelo espantoso número 
de mutilados, que obrigou a que os 
cientista e especialistas no importante 
ramo de conhecimentos humanos. 

desdobrassem o cabedal de 
conhecimentos e o ampliassem em 
benefício da humanidade. 

Vêem-se, assim, as incalculáveis 
vantagens que a reunião de sábios, de 
fama mundial, dedicados aos novos 
rumos científicos da Cirurgia-Ortopédica, 
trará ao Brasil e à humanidade. 

Somos de parecer que o projeto está 
nas condições de ser aprovado. Sala das 
Comissões, em 22 de junho de 1953, – 
Flavio Guimarães, Presidente e Relator. – 
Hamilton Nogueira. – Leonido Coelho, – 
Arêa Leão. 

 
PARECER 

 
Nº 534, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 107 de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$...... pesas com o II 
Congresso Latino Americano de 
Ortopedia e Traumatologia e X Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
A Câmara dos Deputados por 

iniciativa do Deputado Lutero Vargas 
votou o Projeto em aprêço que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de 
Cr$ 1.500.000,00 para atender à 
despesas com a instalação e 
funcionamento de dois Congressos 
Científicos (Latino-Americano e Brasileiro) 
bem como a hospedagem do altas 
personagens que os comporão como 
convidados de honra, tôdas 
mundialmente conhecidas e acatadas 
pelos profundos conhecimentos e prática 
da Cirurgia em geral, como de suas 
especialidades a Ortopedia e a 
Traumatologia. Ouvido o Ministro da 
Educação e Saúde e tal respeito Sua 
ilegível emitiu opinião favorável 
hipotecando todo o seu apôio a tão útil 
ilegível proveitosa iniciativa. As 
Comissões de Constituição e Justiça e da 
Educação e Cultura manifestaram-se 
favoràvelmente a aprovação do Projeto 
pela sua constitucionalidade a 
conveniência tendo ambos os pareceres 
apôio integral no disposta nos arts. 173 e 
174 da Constituição Federal que assim 
dispõem: 

"As ciências, as letras e as artes são 
livres, sendo dever do Estado ilegível à 
cultura". Sile sed – das mesmas. 

O crédito inicialmente pedido foi 
de doi milhões e quinhentos mil 
cruzeiros reduzidos a um milhão e 
quinhentos mil pela Comissão de 
Finanças da Câmara em parecer 
unânime. 

Pelo art. 2º do Projeto a Comissão 
Diretora ilegível ao Ministério da 
Educação e Saúde contas da aplicação 
do auxílio que é concedido nos têrmos do 
seu artigo 1º desta Lei. 

O ilegível a ser discutido no 
Congresso é de uma importância no 
momento atual em que se investigam o 
tratamento da paralisia infantil, das 
fraturas do colo do Femur e as notáveis 
conquistas feitas no Campo da Cirurgia 
durante as grandes guerras e 
recentemente na Coréia. além do 
problema máximo da reabilitação dos 
incapacitados. 

O País e especialmente as suas 
classes Médico cirúrgicas muito lucrarão 
nesta Escola de Ensinamentos que são 
os Congressos Científicos no gênero dos 
programadores. 

Somos pela aprovação do Projeto. 
Sala Joaquim Murtinho, em 1 de 

julho de 1953 – Ivo d'Aquino. Presidente. 
– Joaquim Pires Relator. – Ferreira de 
Souza. – Cicero de Vasconcelos. – Plínio 
Pompeu. – Apolonio Sales. – Alberto 
Pasqualini – Ismar de Góes. 

Rio de Janeiro, em 22 de junho de 
1952. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo a consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 258-B 1951, 
da Câmara dos Deputados, que dispõe 
sobre o provimento de cargos da carreira 
de detetive do Quadro Permanente do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
– Departamento Federal de Segurança 
Pública. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de 
minha elevada estima e distinta 
consideração. – Ruy Almeida 1º 
Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 162, DE 1953 

 
Dispões sôbre provimento de cargos 

da carreira de detetive do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores – Departamento 
Federal de Segurança Pública. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O provimento dos cargos de 

carreira de detetive do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores – Departamento 
Federal de Segurança Pública, é privativo 
dos alunos habilitados no Curso de 
Detetive da Escola de Polícia, do mesmo 
Departamento. 

§ 1º As nomeações obedecerão 
rigorosamente à ordem de classificação. 

§ 2º Em igualdade de condições, as 
nomeações obedecerão à seguinte 
ordem: 

a) – os servidores do Departamento 
Federal de Segurança Pública; 

b) – os servidores Públicos; 
c) – os demais habilitados; 
Art. 2º – Só poderão matricular-se no 

Curso os portadores de certificado da 4ª 
série ginasial, do sexo masculino, de 18 a 
30 anos de idade. 

Art. 3º As condições de matrícula, 
o regime escolar e outras 
providências necessárias à plena 
execução desta Lei serão objetos de 
Regulamento a ser baixado pelo 
Poder Executivo 30 (trinta) dias após 
sua publicação. 

Art. 4º O primeiro Curso de Detetive 
será iniciado no corrente ano. 

Art. 5º Os benefícios da presente lei 
aplicam-se aos detetives já diplomados 
pela Escola de Polícia do Departamento 
Federal de Segurança Pública, nos anos 
de 1951 e 1952. 

Art. 6º Esta entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Educação e Cultura de 
Serviço Público Civil. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do  
Senado Federal, o Projeto de Lei número 
 

2.255-D, da Câmara do Deputados, 
que revoga o art. 19 e seus parágrafos do 
Decreto-lei nº 794, de 19 de outubro de 
1938 (Código de Caça e Pesca). 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 163, DE 1953 

 
Revoga o art. 19 e seus parágrafos do 

Decreto-lei nº 794, de 19 de outubro de 
1938 (Código de Caça e Pesca). 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam revogadas o art. 19 e 

seus parágrafos do Decreto-lei número 
794, de 19 de outubro de 1938. 

Art. 2º São proibidas as cercadas de 
peixe, fixas, de qualquer denominação, tais 
como, currais, camboas, paris, caruris, 
coração, caçoal, curral duplo, curral em 
série, estaqueadas e muradas, desde que 
causem embaraços à navegação e 
provoquem assoreamento, salvo e quando 
construídos sôbre recifes e outras 
formações rochosas. 

§ 1º Ocorrendo dúvida quanto à 
localização dos engenhos de pesca a que 
se refere êste artigo, a parte que se julgar 
prejudicada poderá recorrer para o Capitão 
de Portos, o qual, dentro de 30 (trinta dias, 
em reunião de que deverá participar o 
Representante do Serviço de Caça e 
Pesca e o Delegado Regional do Trabalho, 
resolverá a controvérsia, sendo as 
decisões sôbre o assunto tomadas por 
maioria de votos. 

§ 2º No caso de construção dos engenhos 
de pesca a que se refere êste artigo em cursos 
dágua ou próximos às embocaduras será 
também ouvido o Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento, através dos seus Distritos 
Regionais. 

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

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
DECRETO-LEI Nº 794, DE 19 DE 

OUTUBRO DE 1938 
 

Art. 10. As cercadas de peixe, fixos, 
de qualquer denominação, (tais como 
currais, camboas, paris, cacuris, tapagens, 
coração, caçoal, curral, duplo curral em 
séries, a estaqueadas e muruadas são 
proibidas). 

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Economia. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECER 

 
Nº 532, DE 1953 

 
Da Omissão de Constituição e Justiça,  

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
 de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
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PARECER 
 

Nº 535, de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 
10, de 1953, que aposenta 
compulsoriamente Miguel Caselli, Auxiliar 
de Portaria no Padrão L apresentado pela 
Comissão Diretora). 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. O presente Projeto de Resolução, 

de iniciativa da Comissão Diretora (art. do 
Regimento Interno), aposenta 
compulsóriamente Miguel Caselli, 
funcionário da Portaria do Senado, após 
prestar a esta Casa mais de 45 anos de 
serviço. 

2. Do ponto de vista constitucional, 
nada lhe temos a opôr, eis que a 
aposentadoria compulsória atinge os 
servidores que completem 70 anos de 
idade, nos térmos do artigo 191, item II, 
da Carta Magna. 

3. E' de ressaltar-se, todavia, no 
momento em que um velho servidor da 
Casa a está deixando, por força do pêso 
dos anos, sua bela fé de oficio, posta, 
aliás, em relêvo, no parecer do Sr. 
Senador Alfredo Neves, relator da 
espécie na Comissão Diretora. A 
devoção. ao trabalho e o exemplar 
comportamento do funcionário Miguel 
Caselli devem ser louvados, a fim de 
constituírem salutares exemplos aos que 
aqui continuam na prestação de seus 
serviços. 

Com sua aposentadoria, o Sr, Miguel 
Caselli atinge o termo de sua bela 
carreira, cercado do respeito de quantos 
enxergam em sua atividade um 
expressivo e modelar exemplo de 
aplicação funcional. 

Pela constitucionalidade. 
Sala Rul Barbosa, em 19 de maio de 

1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Luiz 
Tinoco, Relator. – Aloysio de Carvalho. – 
Anísio Jobim. – Joaquim Pires. – Attilio 
Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 536, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Resolução do Senado nº 10, 
de 1953, que apresenta 
compulsóriamente Miguel Caselli, Auxiliar 
de Portaria, no padrão "L". 

 
Relator: Sr. Imsar de Góis. 
O projeto de Resolução nº 10, de 

1953, apresentado pela Comissão 
Diretora, aposenta, nos termos do artigo 
191, item II da Constituição Federal com 
os vencimentos Integrais do padrão "I," e 
a gratificação adicional correspondente, 
por contar mais de 45 anos de serviço, o 
Auxiliar de Portaria do Senado Federal, 
Miguel Caselli. 

Trata-se, conforme acentua o 
parecer da douta Comissão Diretora, da 
aposentadoria de funcionário atingido 
pela compulsória, por ter completado. no 
ano passado, 70 anos de Idade. Ademais, 
verifica-se ter o interessado prestado ao 
Senado, por espaço de quase meio 
século, bons e leais serviços, não tendo 
no transcurso dêsse longo período de 
trabalho gosado os beneficias da licença 
prêmio. assegurados por lei. 

Ao atingir a idade limite, achava-se o 
servidor em apreço, no exercício do cargo da 
carreira de Auxiliar de Portaria, padrão "K". 

Ocorre, porém, que além de tratar-se 
de um funcionário com magnífica  
fé de oficio na qual sobresai o seu 
exemplar comportamento, conforme, 
resalta o parecer da Comissão Diretora  
e a egréia da Comissão de Constituição  
e Justiça, o atual Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União  
(lei nº 1.711, de 28 de outubro de  
1952) prescreve que o funcionário 
 

que contar mais de 35 anos de serviço 
será aposentado com proventos iguais 
ao vencimento ou remuneração da 
clases imediatamente superior, quando 
se tratar de ocupante de cargo de 
carerira, como é o caso presente, ou 
com o provento aumentado de 20%, 
quando for da última classe da respectiva 
carerira ou ocupante de cargo isolado, 
se nêle tiver permanecido durante três 
anos (cit. lei número 1.711, de 28-10-
952, art. 184, ns. I, II,III 

Quanto à aplicabilidade dessa  
lei aos servidores da Secretaria do 
Senado já há providências nesse 
sentido, consubstanciadas num projeto 
de Resolução, em fase final de 
trâmitação. 

No que se refere ao caso em 
apreço, não há como se deixar de aplicá-
la não só pelas razões enunciadas, mas 
também por militar em seu favor o 
precedente aberto, com aposentadoria 
concedida ao servidor que ocupava o 
apico da carreira – Chefe da Portaria – 
Claudionor Corrês de Sá. também 
atingido pelo disposto no item II do art 
191 da Constituição. 

Diante do exposto, esta Comissão 
Federal, opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de Julho 
de 1953. – Ivo d'Aaquino, Presidente – 
Ismar de Góes, Relator, – Apolonnio 
Lales. – Plinio Pompeu Joaquim Pires. – 
Alberto Pargualini. – Cicero de 
Vasconcelos – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 537, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 323-52, que concede a 
pensão especial de Cr$..3.000.00 
mensais a Djanira Lima da Cunha. 

 
Relator: Sr. Camilo Mércio. 
Pelo projeto, da autoria do nobre 

Deputado Campos Vergal, é concedida a 
pensão especial de Cr$ 3.000.00 
mensais a Djanira Lima da Cunha., viúva 
do ex-agente fiscal do imposto de 
consumo do Ministério da Fazenda, 
Cláudio da Cunha. 

A medida proposta vem 
devidamente justificada por seu autor, 
que salienta os serviços prestados, no 
exercício de seu cargo por êsse 
funcionário, que ainda se revelou um 
autor de mérito, deixando batalhas 
importantes pertinentes ao exercício de 
suas atividades. 

Nada lhe temos a opôr sob o 
aspecto constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 4 de 
dezembro de 1952. – Dario Cardoso, 
Presidente – Camilo Mércio, Relator: 
AIoysio de Carvalho. – João Vilasboas – 
Joaquim Pires. – Anisio Jobim. – Olavo 
Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 538, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 
1953. que concede a pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Djanira Limada 
Cunha. 

 
Relator: Sr. Ferreira d Souza.  
O projeto de lei nº 323, de 1952, 

vindo da Câmara dos Deputados, 
concede pensão especial de Cr$ 3 
000,00 (três mil cruzeiros) mensais a 
Djanira Lima da Cunha, viúva do ex-
Agente Fiscal do Impósto de Consumo 
Cláudio da Cunha. 

O ex-servidor em aprêço prestou  
ao Ministro da Fazenda, órgão  
a que pertencia, relevantes serviços, 
Inclusive enriquecendo a bibliografia fa- 
 

zendária com a publicação de trabalhos 
de inestimável valor. 

Ocorre, porém, haver falecido sem 
deixar qualquer benefício à sua família, 
conforme esclarecem informações 
prestadas à Câmara dos Deputados 
pelo IPASE. em virtude do seu óbito ter 
ocorrido quando a legislação especifica 
não previa a obrigatoriedade do seguro. 

Esta Comissão, em casos 
semelhantes, como ainda há pouco 
ocorreu em relação à viúva de um 
Continuo da Secretaria da Câmara dos 
Deputados tem se pronunciado pela 
concessão da medida. 

Nestas condições a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho. em 1 de 
ilegível de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente – Ferreira de Souza. Relator 
– Ismar de Góes – Plinto Pompeu. – 
Apolonio Sales. – Joaquim Pires. – 
Alberto Pasqualini – Cicero de 
Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 539, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 116-53, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, o 
crédito especial de Cr$ 7.800.000,00 
para auxiliar as despesas do VI 
Recenseamento Geral do Brasil. 

 
Relator Sr. Gomes de Oliveira 
O Projeto em causa propõe a 

abertura de credito especial de Cr$ 
7.800.000,00 destinado ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, 
para atender às despesas com a 
execução do VI. Recenseamento Geral 
da Republica. 

2. A petição data do ano passado, 
e referia-se a credito suplementar, 
como reforço a subconsignação 192 
Consignação II da Verba III Serviços e 
Encargos aos, do Anexo 15 do 
Orçamento Geral da União. 

A despesa com a realização do 
censo em 1950 foi prevista em Cr$ 
250.000.000.00 mas já agora é avaliada 
em Cr$ 280 000.000,00. E a fim de 
fazer ilegível a insuficiência de 
recursos para ilegível os trabalhos 
censitários, teve o Instituto de 
prevalecer-se de adiantamento que lhe 
fez a Caixa Nacional de Estatística 
Municipal, à qual está afeta a execução 
dos convênios nacionais de estatística. 

3. Os créditos especiais são 
permitidos mediante autorização do 
Poder Legislativo (art. 75 da 
Constituição). 

Nada, pois, que opor ao projeto 
quanto a sua constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa. em 18 de junho 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Gomes de Oliveira, Relator – Ferreira 
de Sousa, – Anisio Jobim. – Joaquim 
Pires. – Luís Tinoco. –Waldemar 
Pedroza. 

 
PARECER 

 
Nº 540, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao 

Câmara nº 116. de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, o 
projeto de lei da credito especial de  
Cr$ 7.800.000,00 para auxiliar as 
despesas do VI Recenseamento Geral 
do Brasil. 

 
Relator Sr. Domingos Velasco 
O presente projeto de Iei da  

Câmara nº 116, de 1953, foi 
encaminhado ao Congresso Nacional 
pelo Chefe do Poder Executivo.através a 
 

Mensagem nº 516, de 12 de dezembro de 
1959 e tem por objetivo autorizar a 
abertura de um credito especial de Cr$ 
800.000,00 (sete milhões de cruzeiros) ao 
instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (I. B. G. E.) para que este 
possa fazer face às despesas do VI 
Recenseamento Geral do Brasil. 

A proposição inicial do Poder 
Executivo requeria a abertura de crédito 
suplementar ao Orçamento de 1952. A 
Câmara dos Deputados, entretanto, tendo 
em vista o enceramento do exercício, 
financeiro de 1952, agiu acertadamente 
transformando o credito solicitado em 
credito especial. nos têrmos em que nos 
foi enviado e hoje examinamos. 

Nessas condições, somos de 
parecer que o presente projeto merece 
ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 1º de julho 
de 1933. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Domingos Velasco, Relator – Cícero de 
Vasconcelos. – Durval Cruz. – Antonio 
Sales. – Vitorino Freire. – Joaquim Pires. 
– Plinio Pompeu – Ismar de Góes. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua o 
expediente. 

Sôbre a Mesa um requerimento. que 
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

E lido e sem debates aprovado o 
seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 178, de 1953 

 
Requeremos, com fundamento na 

letra c, do art 126 do Regimento Interno, 
seja mentido na Ordem da Dia, o Projeto 
de Lei da Câmara número 321 de 1951 
que releva da prescrição o direito da 
menor Ghislene Velasquez Hudziak á 
pensão especial deixada pelo cadete do 
ar João hudziak. 

Sala das Sessões do Senado 
Federal 

Rio de Janeiro 2 de julho de 1953. – 
Mozart Lago. Kerginaldo Cavalcanti. – 
Novais Filho, – Cavalcante Gomes. – 
Alencastro Guimarães, – Mário Mota. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
tomará as providências necessárias. 

Na sessão de ontem, foi aprovado 
requerimento do nobre Senador Mozart 
Lago e outros no sentido da nomeação de 
uma Comisão de sete membros para 
representar o Senado no desembarque 
dos restos mortais da Princesa Isabel, 
que deverão chegar a esta Capital na 
próxima segunda-feira, dia 6. 

Para essa Comissão, designo os 
Senhores Senadores; Costa Pereira – 
PSD; Hamilton Nogueira – UDN; Gomes 
de Oliveira – PTB; Mozart Lago – PSP; 
Julio Leite; – PR; Novaes Filho – PL; e 
Domingos Velasco – PSB. 

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

Hamilton Nogueira, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – 
Sr. Presidente, pode-se aferir o grau de 
cultura de um povo pela qualidade de sua 
imprensa, e. nesta, ressalta uma espécie 
de jornal cuja manutenção, no Brasil, por 
exemplo, constitui verdadeiro milagre. 
Refiro-me ao jornal dedicado à Iiteratura, 
ramo desinteressado da imprensa livre, 
no qual se entrecruzam tôdas as 
correntes do pesamento. 

Vários jornais existiram, no Brasil, 
quer no Império, quer na República, e 
cuja tradição vem até os nosos dias, 
como repositórios do pensamento 
brasileiro, neste ou naquele período da 
sua evolução.- 

No mês de junho, o Jornal de Letras, 
que se publica nesta cidade, completou 
quatro anos de existência. 

Só quem já trabalhou em revistas 
literárias pode avaliar a dificuldade  
de se conservar uma saída permanente, 
em épocas certas, dos números  
de um jornal ou de uma revista literária. 
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Muitos jornais morrem no terceiro ou 
quarto número; outros não vão além de um 
ano de idade. 

Assim, quando um jornal literário, no 
Brasil, atinge quatro anos de existência, é 
realmente u'a maioridade, Sr. Presidente. E é 
essa maioridade que nós festejamos hoje, 
quando o jornal dos irmãos Condé – Elísio, 
João e José Condé – completa os seus 
quatro trabalhosos anos de existência, numa 
época em que há necesidade, primeiro, de se 
conseguir o papel, o que não é fácil no Brasil, 
como demonstrarei daqui a pouco. e, 
segundo, de se conseguir uma colaboração, 
e nessa revista colaboraram, em quatro anos. 
mais de duzentos e cinqüenta escritores 
brasileiros. 

Mas, Sr. Presidente, a importância 
desta data está no valor que tem, no meio 
cultural do Brasil, o Jornal de Letras. Nele 
colaboram as mais altas expressões do 
densamente brasileiro: os nossos maiores 
poetas. romancistas, contistas e ensaistas. 
Nele encontramos a crônica de tôdas as 
modalidades de expressão artística, inclusive 
a música e as artes plásticas, numa 
liberalidade que sómente pode existir numa 
pais democrático, 

O Jornal de Letras é uma demonstrada 
de que vivemos numa era democrática. 
Enquanto êle e outros viveram neste mesmo 
sentido de acolher tôdas as expresões do 
pensamento, de grande amor à liberdade de 
respeito ao espírito enquanto isso acontecer, 
o Brasil viverá num regime democratico. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que esta 
data tem sido festejada em outros setores do 
pensamento em outras Casas Legislativas, 
Na Câmara dos Deputados, se não me 
engano, o escritor, jornalista e Deputado 
Jorge de Lacerda também já fêz o elogio do 
Jornal de Letras. 

Ora, o Senado da República. êste 
Senado tranquilo que, mal exressão feliz de 
V. Ex.ª Sr. Presidente, é o poder moderador 
na Republica; êste Senado deve reconhecer 

no Jornal de Letras a expresão da alto grua 
de cultura a que atingiu a inteligência 
brasileira, (Pausa). 

Sr. Presidente. passando a uma 
assunto ligado ao jornal, quero fazer ligeiras 
considerações sôbre o papel para a imprensa 
particularmente o destinado á impressão de 
livros de literatura e didáticos. 

Ora, em que pese o dispositivo 
constitucional quer, para amparar a cultura 
brasileira, impede a taxação do papel 
necessário á imprensa e ao livro, e 
contrariando disposições da Lei de Licença 
Prévia – que considera o papel como 
essencial à vida da Nação, e por isso, lhe dá 
prioridade, para cambieis – a 
Superintendência da Moeda e do Crédito. 
abusando das faculdades que lhe foram 
conferidas pelo Executivo, aliás em 
desacôrdo com o texto constitucional e com a 
lei ordinária age como se a importação ao 
invés de ser feita ao câmbio oficial, se 
processasse através de câmbio livre, com 
dólar a Cr$ 50.00. 

Sr. Presidente quem acompanha a 
evolução das artes gráficas no Brasil,  
verifica um fato significativo em  
relação ás casas editoras. No  
comêço, são modestas. Imprimem apenas 
livros didáticos, pagando os respectivos 
autores as próprias edições. Depois, em fase 
ascendente, comprovada pela estetistica. 
passam a editar, também obras ficção e de 
pensamento Então. já pasam aos autores 
que lhes Interessam, compram-lhes os 
direitos autorais. Assim. atingiu a Indústria do 
livro no Brasil grande desenvolvimento 
inclusive, no que diz respeito às edições. 

Atualmente, Sr. Presidente. verifica-se 
um decréscimo extraordinário. E as  
causas foram apontadas na Câmara  
dos Deputados pelo nobre renpresentante do 
Estado de Sergipe, Deputado  
Amando Fontes. que em discurso  
magnífico, colocou a questão nos  
devidos têrmos. Demonstrou S. Ex.ª  
que, dentro em breve se a administração  
do pais não tomar orientação se- 
 

gura.– aliás, no sentido da letra da 
Constituição e da Lei ordinária de licença 
prévia – desaparecerá a indústria do livro no 
Brasil, em virtude do preço elevadíssimo do 
papel empregado para a feitura de livros 
didáticos, principalmente. 

Revela S. Ex.ª que um quilo de papel 
Boufon estrangeiro custa Cr$ 12,00: um 
quilo de papel Bonjon nacional, Cr$ 35,00. 

Ora, Sr. Presidente. não é possível uma 
indústria subsistir com o preço do papelão 
elevado. 

Observe-se, por outro lado, que a 
produção de papel aumentou no Brasil. 
Tenho aqui uma publicação com autoridade 
para falar sôbre o assunto. Trata-se do 
"Boletim de Informacões da Confederação 
Nacional das Indústrias". de 1º de julho do 
corente ano, pela qual se verificará quanto a 
produção do panel aumentou, em toneladas, 
desde 1937 até agora. Em 1937 era de 
30.501 toneladas, de tôdas as modalidades 
de papel: em 1951. atingia a 50.158 
toneladas. No que diz respeito. porém, a 
tipos especiais, houve decadência da 
produção. Assim é que, conforme declara a 
mesma revista o papel Boufon. de primeira e 
de segunda, empregado em livros de 
literatura e didáticos cuja produção, em 1945, 
era de 4.600 toneladas. passou para 2.559, 
em 1947: em 1948, para 2.183 toneladas: em 
1949. subiu Iigeiramente para 2.392 
toneladas. decrescendo, entretanto, em 
1950. para 1.513. toneladas e, era 1951. para 
903 toneladas. 

Ora Sr. Presidente, se o papel 
estrangeiro comprado no câmbio Iivre, se há. 
queda da produção do papel bonfon nacional 
e se o seu, preço é naturalmente mais 
elevado ainda, que acontecerá? 

Para beneficiar-se uma industria 
provocar-se-á o desperecimento de outras 
não menos importantes para a vida da nação, 
fundamentalmente, para a cultura brasileira. 

Há, pouco tempo saiu o livro de Otávio 
Tarquinio de Sousa sõbre a vida de D Pedro 
I. Sei que se a segunda edicção dessa obra 
não pode ser editada. porque falta papel no 
comércio. 

Declaro o "Boletim" que a queda da 
produção do papel bouton nacional resultou 
do aumento da importação. Se computarmos, 
porém, essa própria estatistica, verificarmos 
que o aumento da importação foi 
insignificante e não poderia determinar a 
queda da produção tanto mais quanto a 
procura de papel é acentuada. 

Está claro que devemos proteger a 
indústria nacional, mas não a ponto de 
sufocarmos as outras indústrias. Se não for 
cumprido o dispositivo constitucional de 
proteção á cultura. impedindo a taxação do 
papel: se êle não fõr. importado com a 
prioridade que lhe concede a Lei de Licença 
Prévia, teremos, como acentuou muito bem 
o nobre Deputado Amando Fontes o 
aumento do preço do livro didático que de 
Cr$ 25,00, passará a Cr$ 50,00, Cr$75,00 
ou Cr$100,00: ou então a morte da industria 
do Livro. 

Sr. Presidente, deixa aqui meu apêlo ao 
novo ministro da Fazenda, tão ligado aos 
meios culturais. para que faça desaparecer 
da Administrarão do pais, neste setor, o 
espírito tacanho e mediocre que não a deixa 
compreender valor que represento para 
nossa civilização e nosso prestigio no 
Continente e no mundo a divulgação dei 
nossos livros. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que o Sr. 
Oszaldo Aranha, com sua experiência. 
inteligência e patriotismo, tomará as 
providências necessárias para uma a 
questão seja resolvida, não atravês de uma 
regulamentação mesquinha. mas dentro do 
espírito que ditou o art. 31, inciso V. da nossa 
Constituição. (Muito bem! Muito bem?) 

O PRESIDENTE: – Continua a hora do 
expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, segundo orador. 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES:  
– Sr. Presidente, lamentei estar au- 
 

sente do Senado ontem, quando o Senhor 
Ministro da Fazenda, demonstrando seu 
espírito democrático, veio entabular relações 
com os representantes do povo nesta Casa do 
Congresso. 

Desde que se procesou a substituição do 
Ministro da Fazenda, abstive-me de continuar 
meus comentários sôbre a gestão financeira do 
pais. 

A simples substituição do Ministro as 
declarações do novo titular já por si esclarecem 
aquilo para que, há mais de ano, desta tribuna 
e pela imprensa, venho alertando o Congresso 
e pais. 

Torna-se necessário que se continue a 
luta, Sr. Presidente, embora não por que se 
apurem responsabilidades ou por que se 
venha eventualmente a apurá-las, nos térmos 
da Constituição Federal. Ainda estamos, no 
campo politico, no tempo e na época das 
irresponsabilidades. Tudo o que se fês. dentro 
ou fora da lei, está feito. Só resta levar os 
prejuízos causados ao pais à conta de Lucros 
e Perdas, encerrá-la, e começar nova marcha. 

Entretanto, é importante prosseguir na 
luta. para anontar ao pais os responsáveis. Se 
êstes não forem materialmente punidos, pelo 
menos seus nomes ficarão nos registros e nos 
"Anais" do Congresso, para a sanção moral 
imposta pelos contemporâneos e vindouros. 

Não poucas vêzes denunciei a mentira, a 
fraude e a mistificação dos saldos 
orçamentários: o desmando, o descalabro da 
gestão financeira. a desordem e a anarquia 
econômica. Este ano, nossa esportação caiu 
novamente de mais 20%. O deficit de um 
semestre alcança seis bilhões de cruzeiros. O 
montante das contas a pagar eleva-se a 
quanenta e dois mil processos. Chegamos á 
situação definida magistralmente. como, retrato 
de uma época: o Ministro de Fazenda falando 
a um jornalista. disse que a situação vai 
melhorar, porque é impossivel ser pior. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Piorou 
mais. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – A 
anarquia e a desordem econômica estão 
implantadas no pais. 

Vim esta madrugada de São Paulo. No 
interior dêste Estado está sendo tomada uma 
das mais graves atitudes dos últimos tempos. 
Os cafeicultores revoltados contra a 
espoliação cambial de que estão sendo 
vitimas em proveito dos negocistas da Capital 
da Republica amparados pelo Executivo 
Federal em virtude de leis por nós elaboradas 
com o intuito de proteger a economia brasileira 
recusam-se a embarcar o café enquanto 
perdurar e confisco cambial. Não podem e não 
devem conformar-se a entregar-lo por vinte 
cruzeiros o dòlar quando pagam 50 ou 100 
cruzeiros pela mesma moeda. 

Êles representam uma das classes 
trabalhadores da nação e têm o mesmo direito 
dos trabalhadores em geral. Fazendo greve. 
podem recusar-se a colaborar na produção do 
país. 

Desta tribuna envio a minha solidariedade 
e a de novo carioca dos cafeicultores de São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais. nem que 
recusem a entrega sua produção e não se 
submetam a continuar esfoliados. Porque. 
assim como os trabalhadores têm o direito 
irrecusável de, através a greve, tornar sua 
vontade e obter os recursos necessários a uma 
vida digna, os produtores do interior que 
trabalham de sol a sol, têm o direito de exigir 
remuneração justa para o seu esfôrço. 

Não devemos proteger sómente o 
fazendeiro. 

Necessário se torna amparar também os 
trabalhadores rurais que, com a falência dos 
fazendeiros, necessàriamente ficarão sem 
trabalho e virão a jorro para as cidades, 
aumentando problemas para os quais uma 
adminìstração incapaz não encontra solução. 

Desta tribuna que representa o Brasil 
pela vontade majoritária de seus cidadãos 
temos de opor um dique e essa  
onda de desatinos que corre pelo pais  
afora e culmina na cidade do Rio 
 
__________________ 
(*) Não foi resisto pelo orador. 

de Janeiro, como reflexo da direção da nossa 
política econômica. 

Acolhi e acolho com a maior simpatia o 
advento do Sr. Osvaldo Aranha, homem que 
se pode dizer universal, com um passado 
incontestável de serviço ao pais, dono de  
um espírito público, que ninguém pode 
negar... 

O SR. NOVAIS FILHO: – Muito bem. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

...possuidor de inteligência esclarecida. 
Tenho certeza de que, no Ministério da 
Fazenda, S. Ex.ª conseguirá tracar os rumos 
convenientes à, volta do país á normalidade. 

O SR. NOVAIS FILHO: – Pode V. Ex.ª 
acrescentar que o pais Inteiro confia na ação 
do Sr. Osvaldo Aranha. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Não faltam a 
S. Ex.ª capacidade, tirocinio e experiência. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço a V. Ex.ª, mas é necessário 
esclarecer o que está ocorrendo. E, por isso 
vou apresentar à consideração da Casa 
requerimento de convocação do Ministro da 
Fazenda, para que revele perante o Senado 
da Republica, as condições em que se 
encontram o Tesouro Nacional, a economia e 
as finanças brasileiras. 

Eis o requerimento. Sr. Presidente: 
"Requeremos seja convocado o Senhor 

Ministro da Fazenda, a fim de prestar 
esclarecimentos sôbre a situação financeira e 
econômica do Govêrno e do País. 
Notadamente para informar e esclareaer ao 
Senado sôbre. 

a) execução orçamentária de 31 de 
janeiro de 1951 a 30 de junho de 1957. 

b) dividas do Tesouro a pagar resultante 
da gestão até 30 de junho de 1953, 
discriminando-as em espécie e totais. 

c) total dos atrasados comerciais por 
países. 

d) total das emissões efetuadas desde 
31 de janeiro de 1953 até 30 de junho de 
1953 e fins a quese destinaram e em que 
foram aplicadas. 

e) montante das contas de exercícios 
findos das de contas a pagar em 30 de junho 
de 1953." 

Para concluir, Sr, Presidente e a fim 
de que o Senado se inteire da gravidade da 
situação financeira do país, basta dizer que 
há cêrca de 10 anos, com regularidade 
matemática, nos meses de janeiro fevereiro 
e março, diminui a circulação monetária, 
pelo fluxo natural dos negócios. Em abril 
verifica-se como que uma estabilização; 
começando em maio os negócios, sómente 
de junho em diante observa-se solicitação 
de maior quantidade de numerário, para 
culminar em dezembro, quando se 
encerrará o ciclo. Numa apreciação de oito 
anos, Senhores Senadores é êste o ciclo 
normal. Em maio manifestam-se os 
primeiros sintomas da necessidade de mais 
numerário. Êste ano, porém, a primeira 
emissão alías vultosa ocorreu em março 
portanto com três meses de antecipação: a 
segunda, em abril e a terceira já em maio, 
de um bilhão de cruzeiros. A quarta em 
junho, de outro bilhão de cruzeiros. No 
primeiro semstre de 1953 emitiram-se três 
bilhões de cruzeiros – quase tanto quanto 
nos 12 meses de cada ano anterior. 

Precisamos pôr trêrmo a essa situação 
E' necessário que o Congresso Nacional 
retome sua função delegada. 

Não é mais possível permitir que o 
Executivo com simples portarias que o oficio 
injete na circulação, discrição ilegível  
bilhões de cruzeiros, afirmando por outro  
lado como, fêz o Ministro da fazenda 
demissionário que o Brasil estava num mar 
de rosas. 

O SR. MOZART LAGO: – Aliás  
o Ministro Osvaldo Aranha declarou  
ontem, que se tiver de emitir,  
ouvirá préviamente o Congresso  
Nacional. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradecida a V. Ex.ª pelo aparte.  
São essas , Sr. Presidente as razões  
que me forçaram a romper o silêncio  
que me havia impôsto após ilegível 
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anterior Ministro da Fazenda. Era meu 
propósito, sómente depois de ouvir, 
embora vagamente, a palavra de novo 
titular sôbre a situação econômico-
financeira do pais, solicitar o 
comparecimento de S. Ex.ª, a fim de 
que prestasse ao Congresso Nacional 
e ao povo brasileiro contas da gestão 
que lhe foi confiada. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Aliás a lembrança é 
interesante. Encontrava-me, por 
acaso, no Gabinete do Vice-Presidente 
Café Filho quando chegou o Ministro 
Osvaldo Aranha e espontâneamente 
fêz uma exposição da situação 
financeira do pais. Disse que era das 
mais desagradáveis: declarou ainda 
que encontrou mais de 40 mil 
processos para despachar. Não me 
ocorreu no móment indagar de Sua 
Excelência qual o tempo que teria para 
tais despachis, pois só fizermos o 
cálculo de cinco minutos para cada um 
verificaremos a enormidade da tarefa 
que cabe a S. Ex.ª. Dou inteiro apoio a 
iniciativa do nobre colega, que pode 
gostar com a minha assinatura. E 
necesário que a Nação fique 
esclarecida. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Tenho mais interesse 
em que a Nação seja esclarecida do 
que na satisfação de ser reconhecida a 
realidade dos fatos que denunciei 
desta tribuna. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI : – Muitos de nós 
ficamos em suspenso – eu pelo menos 
– pois o que o anterior Ministro da 
Fazenda asseverava era da ser de 
euforia a nossa situação financeira. 
Pedíamos estar verdadeiramente 
alegres, porquanto havia grandes 
saldos. Agora se revela que a situação 
é grave! 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Asseguro a V. Ex.ª e 
ao Senado que, como brasileiro 
preferia assomar hoje à tribuna para 
fazer penitência pública do êrro 
porventura praticado em relação á 
gestão passada na Pasta da Fazenda. 
Pelo menos meu pais não estaria na 
situação em que se encontra e que vai 
exigir, mais uma vez, o esfôrço e o 
sacrifício de todos. a fim de se 
restabelecer a situação comprometida. 
(Muito bem! Muito bem!)  

 
Comparecem mais os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima.  
Magalhães Barata.  
Antonio Bayma.  
Joaquim Pires.  
Carlos Saboya.  
Georgino Avelino.  
Ferreira de Souza. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Apolônio Sales. 
Ismar de Góes 
Julio Leite. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves,  
Pereira Pinto.  
Flávio Guimarães.  
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualinf.(18). 
 
Deixam de comparecer os 

Senhores Senadores: 
Alvaro AdoIpho. 
Clodomir Cardoso. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindenberg. 
Luiz Tinoco. 
Bernardes Filho. 

Cesar Vergueiro. 
Euclydos Vieira. 
Dario Cardoso. 
Vespasiano Martins. 
Othon Mader. 
Roberto Glasser. 
Alfredo Simch. – (15). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Apresentado pelo nobre Senador 
Alencastro Guimarães e outros 
Senhores Senadores, veio a mesa um 
requerimento, que vai ser lido. 

E lido e aprovada o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 173, de 1953 
 
"Requeremos seja convocado o 

Senhor Ministro da Fazenda a fim de 
prestar esclarecimentos sobre a 
situação financeira e econômica do 
Gôverno e do País. Notadamente para 
informar e esclarecer ao Senado 
sôbre: 

a) execução orçamentária de 31, de 
janeiro de 1951 a 30 de junho de1953. 

b) dividas do Tesouro a pagar 
resultante da gestão até 30 de junho de 
1953, descriminando-as em especie e 
totais. 

c) total dos atrasados comerciais 
discrimimados por países. 

d) total das emissões efetuada: 
desde 31 de janeiro de 4951 até 30 de 
junho de 1953 e ilegível a que se 
destinarem e em que foram aplicadas.  

e) montante das contas de 
exercícios lindos, das de contas a pagar 
em 30 de junho de 1953. – Alencastro 
Guimarães.– Mozart Lago.– Vivaldo 
Lima. – Domingos Velasco. – Kergnaldo 
Cavalcanti. – Area Leão. 

O SR. PRESIDENTE: – A mesa 
fará cumprir a deliberação do Senado. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, terceiro orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (*): – 
Senhor Presidente, a Casa, por certo, 
ouviu ha poucos minutos as sirenes do 
Corpo de Bombeiros, na sua passagem 
pela frente ao Senado. o motivo ela 
passeata liga-se ao 97º aniversário da 
grande Corporação dos Soldados do 
Fogo da Capital da Republica. 

Para exaltar o merecimento do 
Corpo de Bombeiros e os serviços 
prestados a esta cidade, bastaria dizer 
que pelas ruas e avenidas por onde 
estão passando seus carros, certamente 
recebe os aplausos entusiásticos do 
povo carioca. 

O Corpo de Bombeiros, por sua 
disciplina e organização tecnica 
conquistou da população do Distrito 
Federal conceito invejável e, diga-se 
mesmo, singular os próprios livros 
estrangeiros citam-no como instituição 
modelar. 

Os soldados do Corpo de 
Bombeiros distinguem-se pela 
dedicação ao serviço, pelo destemor e, 
sobretudo, pela idoneidade moral, quer 
no serviço, quer quando em folga. 

Dirigido pelo bravo Coronel Octavio 
Saddock de Sã, um dos mais eminentes 
oficiais superiores do Exército brasileiro, 
festeja hoje mui justamente, entre as 
alegrias de todo o povo carioca, mais 
um aniversário. 

Dentro em pouco, cada vez mais 
digno de aprêço das autoridades da 
República e da população da cidade, 
comemorará o seu centenário.  

Profiro essas palavras, Sr. 
Presidente, para que figure nos "Anais do 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Senado" a solidariedade desta Casa ao 
grande acontecimento. (Muito 'bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE – Continua a hora 
do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Attilio 
Vivacqua, quarto orador Inscrito. 

O SR. ATITILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, associo-me antes do mais as 
homenagens do Senador Mozart Lago – e 
que são as de Casa – ao nosso glorioso 
Corpo de Bombeiros, na data em que planta 
essa Instituição mais um marco nas sua 
tradições de disciplina, autruismo, 
dedicação e heroismo. (Pausa) 

Sr. Presidente, acabo de receber dos 
motoristas do Espírito Santo memorial em 
que formulam de ilegivel da maior 
procedência e que exigem. por parte dos 
poderes públicos providências urgentes: 

"O Sr, Secretário de Finanças do 
Estado do Rio, mediante a portari anº 224 
de 1953, fixou prazos para a validade. 
naquele estado. dos documentos fiscais 
referentes ao transporte de mercadorias 
procedentes de outros pontos do Pais, e que 
transitem pelo território daquela unidade 
federativa ou nele entrem para descarregar 
tais mercadorias." 

Sr, Presidente, vamos desde logo à 
questão. que também interessa a outros 
Estados além do do Espirito Santo. Isto será 
Uma forma indireta de incorporar à riqueza 
do Estado do Rio os produtos de outros 
Estado. naturalmente para efeitos ributários. 

A Portaria atenta contra o espirito do 
preceito imperativo do Art 27 da 
Constituição. que veda aos Estados e 
Municípios estabelecerem limitações ao 
tráfego, de qualquer natureza, por meio de 
tributação. "As limitações fiscais que se 
proibem no Ar, 47, – diz Pontes de Miranda – 
são as que no território Nacional gravem ou 
perturbem a livre circulação de bens eu 
pessoas e dos veiculos qu eos 
transportarem". 

O ilustre constitucionalista para 
concertizar seu pensamento. exemplifica 
com o caso do transporte de gado através 
do território de outros Estados, e que nele 
faram pouso, inclusive em períodos longos 
para invernados. 

A portaria determina que a 
permanência de um veículo no Estado do 
Rio não poderá exceder de 12, 24 e 36 
horas, sob pena de perder validade o 
documento fiscal que o acompanha. Além de 
importar essa medida numa violação oblíqua 
do Art. 27 da Constituição, institui a Portaria 
regras sôbre a circulação de pessoas bens e 
coisas. através do território estadual. 

Segundo me informaram não existe lei 
estadual a êsse respeito e mesmo porque 
uma lei dessa natureza que afete o 
intercâmbio dos Estados e atinja o próprio 
direito de locação, não poderia ser da 
competência estadual. Poder-se-ia incluí-lo 
no que concerne ao prazo para validade dos 
documentos fiscais. entre as formas do 
Direito financeiro, a que se refere o Art. 5º, 
inciso 15, letra b, da Constituição Dir-se-ia 
que o estabelecimento de normas 
financeiras também de competência 
supletiva dos Estados: mas enquanto se 
refere ao próprio Estado, nas suas relações 
internas. Desde que essa norma discipline, 
como no caso, a validade de aumentos de 
outros Estados. evidente que o assunto 
escapa à órbita da competência local. Sob o 
aspecto de sua inconveniência econômica, 
dos embaraços que essa medida traz não só 
à classe dos motoristas como também 
comércio Interestadual, não aduzir aduzir 
comentários. 

Desejo. Sr. Presidente, dirigir desta 
tribuna um apêlo ao Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e ao ilustre Secretario da 
Fazenda, Sr. Valfredo Martins a fim de que 
reexamine o assunto e lhe dêem a solução 
de acôrdo com a Carta Magna e com  os 
interessês do Intercâmbio interestadual. 
 

Era o que tinha a dizer, (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 
mesa requerimento, que vai ser lida 
pelo Sr. 1º Secretario. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 
Requeiro, na forma regimental, 

seja designado um substituto para o 
nobre Senador Othon Máder, que se 
encontra ausente do pais, a fim de 
integrar a Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas. 

Sala das Sessões, em 2 de julho 
de 1953, – Onofre Gomes. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendeu 
ao requerimento que acaba de  ser lido, 
designo o nobre Senador Plinio 
Pompeu para substituir na Comissão 
de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, o Senador Othon 
Maden, que se encontra ausente do 
Pais. 

Esgotada a hora do expediente, 
passa-se a 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados número 
238, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, a Presidência da 
Republica o crédito especial de Cr$ 
203,220,00, para atender a despesa 
prevista no artigo 5º da Lei nº 1.313, de 
1º de Janeiro de 1951. Pareceres 
favoraveis nº 523, de1953, da 
Comissão de Constituição e Justiça; nº 
524 de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

( Pausa). 
 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
Os srs. senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 238, de 1952 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

à Presidência da República, o crédito 
especial de .Cr$ 203.220,00, para 
atender á despesa prevista no artigo 5º 
da Lei nº 1.313, de 1º de Janeiro de 
1951. 

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

atrorizado a abrir, a Presidência da 
Republica, o credito especial de Cr$ 
203.220,00 (duzentos e três mil 
duzentos e vinte cruzeiro) para atender 
a despesa prevista no art 5º da Lei nº 
1.313, de 17 de Janeiro de 1951, 
relativa ao período de 1º de Julho a 31 
de Dezembro de 1950. 

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

O SR. PRESIDENTE – O Projeto 
sobe à sanção , 

O SR. PRESIDENTE – Não há 
orador inscrito para fala rdepois da 
Ordem do Dia. 

Si mais nenhum Sr. Senador quiser 
usar da palavra, encerrarei a sessão, 
designando para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Trabalho das Confissões (em 

obediência ao artigo 87 do Regimento 
Interno). 

Levanta-se a sessão ás 15 haras. 
e 30 minutos. 
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PARECER 

 
Nº 294, de 1953 

 
Da Comissão de 

Constituição e ilegível 
sôbre o Projeto de Lei  
da câmara nº 461 de  
1949. 

 
Relator: Sr. Augusto 

Meira. 
 

O projeto em causa têm 
como ilegível a 
distribuição de ilegível 
particularmente nesta 
ilegível o crescendo de 
ilegível exige um serviço 
de distribuição de 
correspondência mais 
seguras e mais fácil. 

 

O projeto visa melhorar 
êsse serviço, com ilegível 
preceitos diversos surge 
ilegível fatura a Comissão 
Técnica. 

 

Nada da a opôr à sua 
consticionalidade. 

 

Sala Ruy Barbosa, em 
29 de maio de ilegível. – 
Waldemar Pedrosa. 
Presidente. – Augusto 
Meira. relator. Vergniaud 
Wanderley. – Attilio 
Vivacqua. – Arthur Santos. 
– Aloysio de Carvalho, 
com restrições a vários 
dispositivos. 

 
Nº 298, de 1953 

 
Da Comissão de 

Viação e Obras Publicas, 
sôbre o Projeto de Lei  
da Câmara nº 461, de 
1949. 

 
Relator: Sr. Francisco 

Gallotti. 
 

O projeto de lei da Câmara 
número 451, de 1949,  
dispõe sôbre a distribuição  
de correspondência postal 
ordinária. 

Não há dúvida que o projeto 
visa melhorar o serviço de 
distribuição da correspondência 
postal ordinária. O 
desenvolvimento das 
construções concentradas em 
diversas zonas das grandes 
cidades, veio criar um sério 
problema na distribuição dessa 
correspondência. Sem o 
aumento necessário do quadro 
de carteiros tal serviço, alem de 
apresentar um índice baixo, esta 
a exigir um desaconselhável 
esforço por parte dos 
encarregados da distribuição, os 
carteiros, sem dúvida 
abnegados servidores públicos. 

Alguns dos artigos do 
projeto encerram, 
esclarecendo e melhorando, 
matéria já prevista no Decreto 
número 14.722, de 16 de 
março de 1921 e instruções 
baixadas posteriormente. 

A fim de melhor atender ao 
que visa o projeto, 
apresentamos nova redação 
de artigo 1º e §§ 1º e 2º que 
ficarão assim redigidos: 

Art. 1º Os edifícios de 
apartamentos ou hoteis 
residenciais, de mais de um 
pavimento e mais de três 
apartamentos, terão, 
obrigatoriamente, caixas postais 
receptoras para receber 
correspondência postal ordinária, 
um para cada apartamento, de 
acôrdo com o modêlo aprovado 
pelo Departamento dos Correios 
e Telégrafos. 

§ 1º Cada caixa deverá ter 
uma abertura exterior que 
permita receber cartas de 12 
centímetros de largura, dotada 
de chave exclusiva, que ficará 
sob a guarda do responsável 
pelo apartamento 
correspondente, e haverá para 
o carteiro uma chave mestra 
que abrirá tôdas as caixas do 
distrito postal a que servir. 

§ 2º As caixas serão 
identificadas pelo número  
do apartamento a que se 
destinar a correspondência 
 

No mais, o projeto, 
como está, merece nossa 
aprovação. E o nosso 
parecer. 

Sala das Comissões, em 
6 de junho de 1951. – 
Euclydes Vieira. Presidente. 
– Francisco Gallotti, Relator. 
– Onofre Gomes. – Othon 
Mader, com restrições. – 
Alencastro Guimarães. 

 
Nº 299, de 1933 

 
Da Comissão de 

Finanças ao Projeto de Lei 
da Câmara número 461, de 
1949. 

 
Relator: Sr. Alvaro 

Adolpho. 
O Deputado Juscelino 

Kubitschek apresentou em 
fevereiro de 1949, projeto de 
lei dispondo sobre a 
obrigatoriedade de haver em 
edificios de apartamentos ou 
hoteis residenciais, de mais 
de um paivimento e mais de 
três apartamentos, uma 
caixa destinada a receber 
correspondência postal, com 
as caracteristicas que indica, 
ficando sob a guarda dos 
responsáveis pelo edificio, 
sendo que quanto às 
construções anteriores a lei 
a ser votada, a obrigação de 
manter a caixa prevista no 
projeto será exigida quando 
os edificios forem 
reconstruidos ou sofrerem 
obras substanciais. 
Enquanto não existirem as 
caixas receptoras, neste 
último caso, será a 
correspondência postal 
entregue ao administrador, 
gerente, porteiro ou  
zelador do prédio. O projeto, 
além disso, regula a  
entrega da correspondência 
de natureza expressa  
ou registrada sem  
declaração de valor e  
telegramas destinados a  
moradores dêsses edifícios 
 

coletivos e bem assim a 
endereçada a repartições 
policiais ou para estatais, 
colégios e quarteis, asilos, 
hospitais, hotéis, ou pensões 
e a grandes empresas 
comerciais e industriais. Trata 
ainda da correspondência 
dirigida a casas, 
estabelecimentos particulares 
ou públicos, afastados da rua 
mais de 20 metros e, em 
geral, em qualquer lugar onde 
o acesso fôr defeso ou dificil, 
casos em que será entregue 
na repartição postal, quando 
os moradores, chefes, 
diretores, gerentes ou 
encarregados se recusarem a 
colocar caixa apropriada para 
recebê-la. 

A douta Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do 
projeto e a de Viação e Obras 
públicas ofereceu emenda à 
redação do art. 1º e §§ 1º e 2º. 

O projeto não parece 
interessar especialmente a 
Comissão de Finanças do 
Senado, uma vez que, 
criando obrigação aos 
interessados na distribuição e 
recebimento de 
correspondência postal, não 
dá lugar a nenhuma despesa 
por parte da União. Por outro 
lado, pelos fins a que se 
destina, poderia importar era 
diminuição dessa despesa 
com o pessoal encarregado 
da, distribuição dessa 
correspondência e só neste 
sentido se refletiria sôbre o 
Orçamento. Sôbre a sua 
conveniência se manifestou o 
órgão técnico competente. 

Somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 
em 17 de abril de 1953. – 
Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Alvaro Adolpho, Relator. – 
Apolonio Sales. – lsmar de 
Góes. – Pinto Aleixo. – 
Plinio Pompeu. – Alberto 
Pasqualini. – Durval Cruz. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira  
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góes – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualine. 
4 – Alvaro Adolfo (*). 
5 – Apolônio Sales. 
8 – Carlos Lindemberg. 
7 – Cesar Vergueira. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Cicero de Vasconcelos. 
(**) Substituído interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e sextas-

feiras, às 16 horas. 
 

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

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Valdemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

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

9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flavio Guimarães – 

Presidente. 
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-

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

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras às 15 

horas. 

SENADO FEDERAL Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer sôbre 

o Projeto de Reforma Constitucional nº 
2, de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – Presidente. 
 

Dario Cardoso. 
 

Francisco Galoltti. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mercio. 
 

Carlos Lindenberg. 
 

Clodomir Cardoso. 
 

Antônio Bavma. 
 

Bernardo Filho. 
 

Marcondes Filho. 
 

Olavo Oliveira. 
 

Domingos Velasco. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Aurea de Barros 
Rego. 

 
Especial para emitir parêcer sobre 

o Projeto de Reforma Constitucional nº 
1, de 1951. 

 
Mello Vienna – Presidente. 
 

Olavo Oliveira – Relator. 
 

Dario Cardoso. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
 

Clodomir Cardoso. 
 

Ivo d'Aquino. 
 

Alfredo Neves. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

João Villasbôas. 
 

Joaquim Pires. 
 

Alberto Pasqualini. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade. 

 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
 

2 – Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 

 

3 – Ferreira de Souza – Relator 
Geral. 

 

4 – Attilio Vivacqua. 
 

5 – Victorino Freire 
 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade 

 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis à Mulher 
Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attlio Vivacqua. 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – Ninon Borges Seal. 

Redação 
 
1 – Clodomir Cardoso – Presidente. 
 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

 

3 – Veloso Borges. 
 

4 – Costa Pereira. 
 

5 – Aloysio de Carvalho. 
 

Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
 

Reuniões as quartas-feiras, às 16 
horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
 

Secretário – Lauro Portella. 
 

Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
 

(*) Substituindo o Sr. Novaes Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente. 
 

Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
 

Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros Régo. 
Reuniões às quintas-feiras, as 15 

horas. 
 

Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Othon Mader. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretário – Francisco Soares 
Arruda. 

 

Reuniões as quartas-feiras, às 16 
horas. 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
 

Lula Tinoco – Vice-Presidente. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Mozart Lago. 
 

Costa Pereira. 
 

Secretário – Franklin Palmeira. 
 

Reuniões às têrças-feiras, às 17 
horas. 

 
Economia 

 
Pereira Pinto – Presidente. 
 

Landulpho Alves – Vice-Presidente. 
 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateaubriand. 

Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
 

Plínio Pompeu. 
 

Secretário – Aroldo Moreira. 
 

Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice 
Presidente. 

 

Ismar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Sílvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituído 
pelo Senador Carlos Lindemberg. 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

Reuniões as segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice 

Presidente. 
3 – Othon Mader. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cícero de Vasconcelos. 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Muller. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

Reuniões às segundas-feiras, às 
1 horas. 

 
Especial de Investigação sôbre  
as concessões materiais das 

instalações da Justiça do Distrito 
Federal e órgãos relacionados. 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mercio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. Schroder. 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre 
o cimento 

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

Especial de Reforma do Código 
de Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – 

Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva 

Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
 

Reuniões às sextas-feiras, às 10 
horas. 
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Comissão Especial de lnquérito Sôbre os 

Jogos de Azar 
 
1 – Ismar de Góes – Presidente. 
2 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
3 – ilegível dos Santos 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novais Filho. 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 

Atas das Comissões 
 

Comissão Diretora 
 

11ª REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE 
JUNHO DE 1953 

 
Sob a presidência do Sr. Senador 

Marcondes Filho, presentes os Senhores 
Alfredo Neves, 1º Secretário; Vespasiano 
Martins 2º Secretário; Francisco Gallotti, 3º 
Secretário; Ezechias da Rocha, 4º 
Secretário; ilegível, 1º Suplente e Prisco dos 
Santos 2º Suplente, reuniu-se a Comissão 
Diretora. 

Lida e aprovada a ata da reunião de 18 
do corrente, o Sr. Presidente deu a palavra 
ao Sr. Senador Alfredo Neves que procedeu 
à leitura de seu parecer sôbre o Projeto de 
Resolução nº 12-52, que determina se 
estenda aos Redatores de Anais e 
Documentos Parlamentares e aos Redatores 
Revisores o beneficio de gratificação 
concedido aos demais funcionários da 
Secretária. 

Submetido à votação, foi o parecer 
aprovado por unanimidade, concluindo pela 
rejeição do Projeto em virtude das razões 
expostas no parecer. 

Quanto ao requerimento em que Marcos 
Jose Lisbôa de Oliveira, Diretor de serviço 
padrão PL-2 solicita retificação de contagem 
de tempo de serviço, o Sr. Senador Francisco 
Gallotti propôs, com o que concordou a 
Comissão, que, em virtude da dúvida 
suscitada pela Comissão de Promoções, 
fôsse ouvida a respeito a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Ainda de acôrdo com o parecer de S. 
Exª, foi deferido o requerimento de Jose 
Bonifácio Diniz de Andrade sôbre seis meses 
de licença para tratar de interêsses 
particulares, a partir de 1º de julho do 
corrente ano. 

Relativamente aos requerimentos de 
Maria Isabel Saldanha, Oficial Legislativo, 
classe "J", sôbre licença para tratamento de 
saúde e sôbre contagem de 812 dias de 
serviço prestados ao Departamento Nacional 
de Estrada de Rodagem, decidiu a Comissão, 
quanto ao primeiro, de conformidade com o 
parecer do Sr. Senador Francisco Gallotti, 
que a interessada deve dar inicio ao processo 
de aposentadoria nos têrmos da legislação 
em vigor e quanto ao segundo, deferi-lo de 
acôrdo com o parecer do Sr. Senador 
Ezechias da Rocha. 

Acompanhando pareceres do senhor 
Senador Ezechias da Rocha a Comissão 
autorizou várias aquisições de livros 
constantes das requisições ns. 83 e 84 da 
Diretoria de Biblioteca. 

O Sr. Senador Alfredo Neves relatou o 
processo de aposentadoria do Diretor Geral 
da Secretaria – Dr. Júlio Barbosa de Mattos 
Corrêa – concluindo pela apresentação de 
projeto de resolução concedendo 
aposentadoria com todos os vencimentos, 
inclusive a gratificação adicional e mais 20% 
sôbre os atuais vencimentos invocando para 
essa concessão o que dispõem os Estatutos 
dos Funcionários Públicos da União, quando 
determinam que o funcionário com mais de 
35 anos de serviço será aposentado na letra 
imediata e uma vez atingido o último padrão, 
com os vencimentos acrescidos de 20%. 

Pelo Sr. Presidente foi declarado que, 
certo de representar o sentimentos da 
Comissão Diretora, apresentava ao Sr. 
Senador Vespasiano Martins os votos de 
boas vindas após o periodo de sua ausência. 

O SR. SENADOR VESPASIANO 
MARTINS: – acrescentou o Sr.  
presidente – pela sua cultura, pela sua 
inteligência e pelo seu espirito público 
representa um dos mais ilustres 
componentes da Comissão Diretora onde, 
com seus pareceres, tem cooperado para o 
brilho do desempenho das funções dêsse 
órgão técnico. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião, lavrando  
eu Júlio Barbosa Diretor Geral e  
Secretário da Comissão Diretora, a  
presente ata que fui unânimemente 
aprovada. 

 
Comissão de Constituição e Justiça 
 

20ª REUNIÃO EM 2 DE JULHO DE 1953 
 
Aos dois dias do mês de julho do  

ano de mil novecentos e cinqüenta e três,  
às dez horas, na Sala Ruy Barbosa,  
reune-se a Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, sob a presidência 
sucessiva dos Srs. Joaquim Pires, Presidente 
em exercício, e Valdemar Pedrosa, 
Presidente eventual. Estão presentes  
os Srs. Camilo Mércio, Gomes de Oliveira, 
Attilio Vivacqua, Anísio Jobim, Carlos  
Saboya e Ferreira de Souza, deixando  
de comparecer, por motivo justificado, os  
Srs. Dario Cardoso, Presidente, Aloysio  
de Carvalho, Vice-Presidente, e Luiz  
Tinoco. 

Lida e sem alterações aprovada a  
ata da reunião precedente, passa-se ao 
exame da matéria constante da pauta 
organizada para a presente reunião,  
sendo lidos e aprovados os seguintes 
pareceres: 

– do Sr. Camilo Mércio, pela 
constitucionalidade do Projeto e da  
emenda oferecida aquele, de nº 109,  
de 1953, da Câmara dos Deputados  
que dispõe sôbre o aproveitamento dos 
auxiliares de ensino e pessoal burocrático 
dos Institutos federalizados de Ensino 
Superior; 

– do Sr. Gomes de Oliveira, sôbre  
duas emendas ao Projeto de Lei da  
Câmara nº 244, de 1952, que prevê eleição 
dos Conselhos dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões, opinando pela 
constitucionalidade de ambas, mas pela 
rejeição da de nº 2, sob o prisma técnico-
jurídico. 

O Sr. Joaquim Pires, relata, após, o 
Projeto de Resolução nº 16, de 1933, que 
concede aposentadoria ao Diretor Geral da 
Secretaria do Senado Federal o relator 
refere, inicialmente, a larga, soma de  
serviços prestados pelo Sr. Júlio Barbosa ao 
Senado e à causa pública, através de anos 
seguidos de exemplar devotamento ao seu 
trabalho. Salienta, a seguir, o convívio que 
teve aquele alto funcionário com as figuras 
exponenciais da fase inicial republicana, 
entre os quais Pinheiro Machado, Ruy 
Barbosa, Estácio Coimbra, Lauro Müller e 
outros. Destaca ainda o Sr. Joaquim Pires a 
lacuna que a aposentadoria do Sr. Júlio 
Barbosa deixará nos quadros funcionais do 
Senado, onde seus serviços se nortearam 
sempre por uma inexcedível aplicação e 
ilegível de trato. 

Submetido a votos, o parecer é 
aprovado por unanimidade, tendo a 
Comissão, através de todos os seus 
membros presentes, se associado em 
referências elogiosas ao Sr. Júlio Barbosa de 
Mattos Corrêa. 

Com requerimento para relatar extra-
pauta, deferido pela Comissão, o Sr.  
Carlos Saboya lê pareceres favoráveis  
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 
1952, que altera o Código Eleitoral – Lei 
número 1.164, de 24 de junho de 1950, e 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 28.125,00,  
para pagamento de diferenças de venci- 
 

mentos a funcionários daquele Ministério. 
Longo debate se trava na discussão do 

parecer do Sr. Attilio Vivacqua sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1950, que 
dispõe sôbre a recondução ao serviço  
de funcionários civis e militares, e dá  
outras providências, e no qual intervêm o 
relator e os Srs. Ferreira de Souza e Gomes 
de Oliveira. Com vista solicitada e obtida pelo 
Sr. Carlos Saboya, adia-se a votação da 
matéria. 

Em virtude do adiantado da hora e da 
falta de "quorum", encerra-se a reunião. Para 
constar, eu, Luiz Carlos Vieira da Fonseca, 
Secretário, lavrei a presente ata. Esta, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Educação e Cultura 

 
3ª REUNIÃO REALIZADA EM 1º DE JULHO 

DE 1953 
 
Ao 1º dia do mês de julho de 1953,  

às 15,00 horas, na Sala de Leitura do  
Senado Federal, presentes os Srs. 
Senadores Flávio Guimarães, Presidente, 
Cícero de Vasconcelos, Levindo Coelho  
e Hamilton Nogueira, deixando de  
comparecer, com causa justificada, o  

Sr. Senador Arêa Leão, reune-se esta 
Comissão. 

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

No expediente, o Sr. Senador Flávio 
Guimarães, declara ter recebido, na 
qualidade de Presidente desta douta 
Comissão, de eminente professor Nelson 
Romero, um impresso da sua  
conferência pronunciada na Escola  
Superior de Guerra, sob o titulo de  
"Bases para uma política nacional de 
educação". 

Dêsse longo e brilhante trabalho se 
transcreve alguns trechos para constarem de 
ata desta Comissão. 

Convocada a dar o parecer de técnico, 
o apreciado mestre diz: "qeu faz com  
a sua alma, porque é assunto que se  
lhe tornou a seiva dos seus melhores  
afetos, objeto de seus labores, documento  
e medida de partilha na colaboração  
com os brasileiros porque todos 
compreendem que o homem precisa  
para viver melhor do que está vivendo".  
E afirma "que todos se julgam  
capacissimos de estruturar a reforma  
total do mundo e apregoam novos  
roteiros conducentes ao reino do bem  
estar das nações. Permanecem, porém, 
sempre no exterior do fato. Não chegam  
ao ponto verdadeiramente importante  
do problema, não penetram na alma do 
homem – no eu profundo da pessoa 
humana". 

Assegura que "atravéz dos séculos o 
homem vem disciplinando as formas do 
ensino para as gerações transmitirem umas 
as outras, o acêrvo das experiências, o 
produto do seu trabalho, na  
exploração do mel, e na cultura do próprio 
espírito". 

E afirma mais que "a educação  
tinha por alvo incutir nos jovens  
entranhado amor ao bem; disciplinando-lhes 
a vontade, a inteligência e sensibilidade 
superior pelo apuro do gôsto artístico". E 
lapidarmente pontifica: "porque a  
educação constitui màximamente um 
problema de consciência, devendo  
elevar-se o magistério e, com a  
segração moral e intelectual do professor,  
é que se há de tentar atingir aos  
altos objetivos do ensino". E, ainda,  
doutrina muito acertadamente: "o que  
apenas queremos notar é que não será 
exclusivamente pela escola que se resolverá 
o problema da formação do homem". E 
continua, parece-nos errado querer-se 
transformar a escola num compendium  
mundi et vitae, como se a escola  
fôsse uma abreviação de tudo o que  
haja de acontecer ao individuo". 

Observe que em trinta anos 
precisamente houve cinco reformas do 
ensino secundário, "algumas totalmente 
antagônicas e compatíveis". Referindo-se, 
principalmente, às populações rurais,  
observa que entre elas "tudo E' deficit a 
começar pela consciência dos próprios 
destinos''. 

O Sr. Presidente em seu nome e no  
de seus Pares, agradece a remessa  
do exemplar de "Bases para uma  
política nacional de educação", do estudioso 
e culto professor Nelson Romero, e,  
depois de ouvida a Comissão manda  
seja consignado em ata, êsse  
agradecimento assim como os conceitos 
emitidos em tôrno de um problema  
que jamais poderá envelhecer e obriga  
o homem a acompanhar atentamente  
as continuas mudanças de sentido  
humano dos problemas, para que esteja à 
altura da gigantesca tarefa de prepará-lo com 
a clara consciência de seus próprios 
destinos. 

O Sr. Presidente distribui ao Sr. 
Senador Arêa Leão, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 146, de 1953, que "concede 
pensão especial de Cr$ 2.243,50 mensais à 
Amélia Ribeiro Leão, viúva do Dr. Acilino de 
Leão Rodrigues. 

O Sr. Senador Levindo Coelho emite 
parecer favorável ao Projeto de Lei do 
Senado nº 2, de 1953, que dispôe sôbre  
a Universidade Rural do Estado de  
Minas Gerais", que foi aprovado e  
assinado. 

O Sr. Senador Cícero de Vasconcelos, 
lê seu parecer contrário as emendas  
ns. 1 e 2, apresentadas perante a Comissão 
pelo Sr. Senador Flávio Guimarães, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de  
1953, que "regula o exercicio da  
enfermagem profissional". Houve longos 
debates em que se salientaram as teses 
sustentadas pelo Sr. Senador Relator,  
de que a Lei nº 775, de agôsto de 1943,  
não revogou Decreto nº 21.141, de 10  
de março de 1932, que autoriza a  
Escola de Enfermeiros do Exército a  
expedir diplomas de enfermeiro. E que, em 
face da exiguidade numérico dessas 
profissionais, não é oportuno se exigir, nos 
meios militares, o certificado de curso 
secundário para matricula nessa escola, 
mormente quando a Lei número 21.141, 
citada que rege êsse estabelecimento de 
ensino exige, em exame geral, 
conhecimentos que suprem as possíveis 
deficiências. 

Combatendo essas téses, alega a Sr. 
Flávio Guimarães, autor das emendas  
em téla, de que si demasiada é a  
exigência, é ela da Lei nº 775, de 1949,  
aliás, elaborada pelo Congresso atual,  
a qual, esta Comissão e a douta  
Comissão de Educação e Cultura da  
Câmara dos Deputados, deram seu 
assentimento quando de sua elaboração,  
por terem verificado a necessidade  
de melhorar e de aumentar o nível cultural 
dos candidatos ao diploma de enfermeiro. 
Para os de menor nível cultural se  
criou nessa lei curso de currículo menos 
exigente em conhecimento e em tempo 
escolar, ao fim do qual lhes é conferido 
"certificado de auxiliar de enfermeiro".  
Além disso, a exigência de certificado  
de conclusão de curso secundário,  
contida no art. 5º da Lei nº 775, de  
1949, é absoluta e formal diante do  
dispôsto no art. 1 e seu § 1º, cujos efeitos 
estão abrandados pelo parágrafo único ao 
citado art. 5º, que, por isso mesmo, prevê 
longo periodo de 7 anos julgados necessários 
a adaptação desta lei com a anterior – 
Decreto nº 21.141, de 1932, – cujos 
dispositivos em contrário estão 
inegàvelmente revogados pela sua 
inaplicabilidade, pela cessação, nessas 
partes derrogadas, da autoridade da lei 
anterior. 

O parecer foi aprovado por maioria  
e assinado, sendo voto divergen- 
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te o do Sr. Senador Iávio Guimarães. 

Nada mais havendo a tratar, 
levanta-se a reunião, lavrando eu, João 
Alfredo Ravasco de Andrade, Secertário, 
a presente ata que, uma vez aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

 
Comissão de Redação 

 
14ª REUNIÃO, EM 2 DE JULHO DE 1953 

 
Aos dois dias de julho de mil 

novecentos e cinqüenta e três, às 
dezesseis horas, em uma das salas  
do Senado Federal, reuniu-se a 
Comissão de Redação sob a presidência 
do Senhor Senador Joaquim Pires, Vice-
Presidente, achando-se presentes os 
Srs. Senadores velloso Borges e Costa 
Pereira, registrando-es a ausência,  
por motivo justificado dos Srs. 
Senadores Clodomir Cardoso e Aloysio 
de Carvalho. 

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

A Comissão aprova a redação final 
dos seguintes pareceres: 

– do Sr. Velloso Borges, ao Projeto 
de Resolução nº 22, de 1951, que cria no 
quadro da Secretaria do Senado Federal 
quatro cargos de serventes, classe "G" e 
dois de lavadores de automóvel, padrão 
"G"; 

– do Sr. Costa Pereira; Substitutivo 
do senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 130, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o credito especial de 
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros), destinado ao combate do 
câncer, em todo o país; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 19, de 1950, que mantém 
o registro, sob reserva, das apostilas  
de aumento de pensão, lançadas  
nos títulos de Zilda Corrêa da Silva 
Pessoa e outros, viúva e filhos de 
Deodoro Luiz da Silva Pessoa, Agente 
Fiscal do Impôsto de Consumo, classe 
"J", do Quadro Permanente do Ministério 
da Fazenda; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 52, de 1952, que aprova a 
decisão por que o Tribunal de Contas, 
em sessão realizada a 5 de dezembro de 
1951, autorizou o registro, sob reserva, 
da despesa relativa ao pagamento de 
Cr$ 1.383.520,00 (um milhão trezentos e 
oitenta e três mil, quinhentos e vinte 
cruzeiros), cujo adiantamento foi 
requisitado em nome do Diretor do 
Serviço Nacional de Teatro, Aldo Calvet, 
para atender às despesas decorrentes 
da concessão de auxílios a várias 
companhias teatrais; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 54, de 1952, que aprova a 
decisão por que o Tribunal de Contas, 
em sessão realizada a 12 de dezembro 
de 1951, denegou registro ao contrato 
celebrado, em 29 de outubro dêsse ano, 
entre a Administração do Edifício da 
Fazenda e a Limpadora Brasileira, para 
os serviços de pintura de esquadrias de 
janelas do referido prédio; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 134, de 1952, que aprova 
o têrmo de escritura pública de compra e 
venda realizada, em 6 de abril de 1948, 
entre o Departamento Nacional de 
Produção Mineral do Ministério da 
Agricultura, e Teodoro Kestring e sua 
mulher, Rosa Mezzari Kestring, de um 
terreno situado no lugar denominado 
"Morro da Miséria", Município de 
Cresciúma, Estado de Santa Catarina, 
pela importância de Cr$ 3.742,50 (três 
mil, setecentos e quarenta e dois 
cruzeiros e cinqüenta centavos); 

– ao projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 117, de 1952, que aprova 
a decisão por que o Tribunal de  
Contas denegou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministéiro da 
Agricultura e a firma Rocha & Cia. para o 
fornecimento de uma estufa com 
 

acessórios e higrômetro, em proveito do 
Serviço Florestal daquele Ministério; 

– do Projeto de Decreto Legislativo 
da Câmara nº 8, de 1953, que aprova a 
Convenção sôbre o Instituto Indigenista 
Interamericano. 

As dezessete horas, quando nada 
mais tem que tratar, a Comissão encerra 
os seus trabalhos; e eu, Gloria 
Fernandina Quintela, Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares, Secretário, 
lavrei a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão Especial de Reforma do 

Código de Processo Civil 
 

5ª REUNIÃO REALIZADA EM 3 DE 
JULHO DE 1953 

 
Aos três dias do mês de julho de 

1953, às 16 horas, na Sala Ruy Barbosa, 
do Senado Federal, presentes os Srs. 
Senadores João Villasboas, Presidente e 
Attilio Vivacqua, deixando de 
comparecer por motivo justificado o Sr. 
Dario Cardoso, reune-se esta Comissão 
Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil. 

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

O Sr. Presidente distribui ao Senhor 
Relator Geral, Senador Dario Cardoso, 
os Projetos de Lei do Senado ns. 5, de 
1952, que altera o art. 875 do Código de 
Processo Civil e da outras providências 
e 31, de 1952, que modifica os artigos 
129, 131, 254, 256 e 257 do Código de 
Processo Civil. 

O Sr. Presidente declarou que na próxima 
reunião seria examinado o título 4º das Férias, 
artigos 39 e 41 do referido Código. 

Nada mais havendo que tratar 
levanta-se a reunião, lavrando eu, José 
da Silva Lisbôa, Relator de Anais e 
Documentos parlamentares, Secretário, 
a presente ata que uma vez aprovada 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
76ª SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o expediente 

 
1º Sen. João Villasbôas 
2º Sen. Alencastro Guimarães 
3º Sen. Hamilton Nogueira 
4º Sen. Attilio Vivacqua 
 

ATA DA 75ª SESSÃO EM 3 DE JULHO 
DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. ALFREDO 

NEVES, 1º SECRETARIO 
 
As 14.30 horas comparecem os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima 
Waldemar Pedrosa 
Anísio Jobím 
Prisco dos Santos 
Antônio Bayma 
Victorino Freire 
Arêa Leão 
Mathias Olympio 
Joaquim Pires 
Onofre Gomes 
Plínio Pompeu 
Kerginaldo Cavalcante 
Georgino Avelino 
Ruy Carneiro 
Velloso Borges 
Apolonio Sales 
Djair Brindeiro 
Ezechias da Rocha 
Cícero de Vasconcelos 
Ismar de Góes 
Júlio Leite 
Durval Cruz 
Landulpho Alves 
Attilio Vivacqua 
Sá Tinoco 
Alfredo Neves 
Pereira Pinto 
Alencastro Guimarães 
Hamilton Nogueira 

Mozart Lago 
Bernardes Filho 
Mello Vianna 
Levindo Coelho 
Costa Pereira 
Mário Motta 
João Vilasbôas 
Vespasiano Martins 
Flávio Guimarães 
Gomes de Oliveira 
Ivo d'Aquino 
Francisco Gallotti 
Alberto Pasqualini e 
Camilo Mércio – (43). 
O SR. PRESIDENTE: - Acham-se 

presentes 43 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

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

O SR. 3º SECRETARIO (servindo de 
1º) lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM Nº 134, de 1953 

 
Do Sr. Presidente da República, 

devolvendo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 45-53, já sancionado. 

OFÍCIOS : 
Do Sr. Secretário da Presidência da 

República, encaminhando as seguintes: 
 

INFORMAÇÕES 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Secretaria 
Rio de Janeiro, D. F. – Em 30 de junho 

de 1953. 
Senhor 1º Secretário: 
Tenho a honra de transmitir a Vossa 

Excelência, os esclarecimentos prestados 
pela Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional, sôbre a 
suspensão da publicação de A MANHÃ, em 
atenção ao requerido pelo Senhor Senador 
Hamilton Nogueira. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Lourival Fontes Secretário da Presidência da 
República. 

Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional 

Oficio nº G-77 53. 
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1953. 
Senhor Embaixador. 
Em atenção ao seu ofício de hoje 

transmitindo a solicitação contida no 
requerimento que o Senhor Senador 
Hamilton Nogueira propôs ao Senado sôbre a 
Portaria nº 2.382-53, desta Superintendência 
e relativa a suspensão da publicação de "A 
Manhã", tenho o prazer de anexar as 
respostas oferecidas aos cinco quesitos ali 
formulados. 

Aproveito o ensejo para enviar-lhe 
cordais saudações. – André Carrazzoni – 
Superintendente. 

Respostas aos quesitos formulados pelo 
senhor Senador Hamilton Nogueira e aos 
quais se refere o oficio nº G-77-53, desta dta, 
da Superintendência: 

a) – a quem cabe a responsabilidade da 
"resolução" de suspender a publicação de "A 
Manhã", aludida na Portaria número 2.382-53 
do Superintendente das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional? 

E' óbvio que a responsabilidade 
pertence ao signatário da Portaria no uso das 
suas atribuições. Para chegar à resolução 
extrema, baseou-se na crescente posição 
deficitária daquele órgão e na ausência dos 
recursos com que, até então, a 
Superintendência supria o jornal A própria 
alegação do item "b" referente a salários 
atrazados documenta o panorama financeiro 
que determinou a cessação de atividades 
daquele matutino. 

b) – qual a situação dos funcionários  
do referido jornal, que tiveram  
as suas atividades dis- 
 

pensadas sem o devido pagamento de 
salarios, alias atrazados? 

A situação dos funcionários esta 
caracterizada por disposições legais em 
vigor: trabalhistas os que se  
encontravam a serviço da Emprêsa 
ilegível o Governo a incorporou, e 
extranumerários, os que ingressaram 
posteriormente, nos termos do Decreto-lei 
nº 8.249, de 29 de novembro de 1945, 
anterior a atual gestão da 
Superintendência. Como decorrencia 
desta classificação, os trabalhistas 
receberam o tratamento legal que lhes 
cabe, e bem assim os extranumerários. 
ilegível se êstes em estáveis e instáveis, 
segundo norma conhecida, garantiram-se 
aos primeiros os respectivos direitos, e 
aos segundos como existe na Câmara 
Federal, projeto de lei nº 2.368-52) abriu-
se a prespectiva de serem indenizados na 
forma da Consolidação das Leis do 
Trabalho, tão pronto tenha existência 
aquele projeto. 

c) – qual o critério adotado pela 
mencionada Superintendência, que 
mantém em dia o pagamento de 
determinados servidores, enquanto outros 
recebem 70 e 50 por cento, e outros coisa 
alguma? 

Resta indagar se os servidores a que 
se refere o item são os do escritório 
central da Superintendência, ou os do 
jornal questionado. Se fôr o caso da 
primeira hipótese, o critério foi ditado pela 
soma disponível de numerário. Em abril, 
por exemplo, pagaram-se os vencimentos 
do pessoal da fôlha em duas parcelas, 
respectivamente de 70 e 30: os 
vencimentos de maio ainda não  
foram totalmente pagos Essa 
circunstância vem corroborar as razões 
por que se chegou à medida extrema no 
caso de A Manhã, a cujos cofres a 
Superintendência vinha suprindo enquanto 
pôde, até chegar a exaustão. Se fôr o 
caso da segunda hipótese isto é, do 
pessoal da própria A Manhã, o critério 
adotado pela Gerência daquela Casa foi o 
de pagar sempre pontualmente o pessoal 
gráfico e depois o da Administração e 
Redação. 

d) – os descontos para os Institutos 
de Previdência (IAPC, IAPI e IPASE) têm 
sido devidamente recolhidos as caixas 
dessas instituições? 

Os descontos do pessoal de A 
Manhã, como de outras Emprêsas 
Incorporadas, deveriam ser fictos, 
segundo a classificação do Decreto-lei nº 
8.249, de 29-11-1945, no IPASE para os 
extranumerários e no IAPI e IAPC para os 
trabalhistas. Acontece, que sómente em 
meiados de 1951 se obedeceu a essa 
distribuição. Como decorrência, a 
Superintendência e Emprêsas ficaram 
com créditos nos Institutos aos quais se 
havia recolhido indevidamente 
contribuição pertencente a êste ou àquele 
Instituto, mas nunca ao seu destino legal. 
Assim, se descontos houve ou não foram 
recolhidos em espécie, foram creditados 
em Conta Corente a favor da 
Superintendência ou Emprêsas. De 
qualquer forma, não se tem conhecimento 
de que funcionário algum das Emprêsas 
tenha deixado de receber benefícios 
sociais por êses motivo. 

e) – em caso negativo, por que não o 
foram e desde quando? 

Respondido no item anterior. 
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1953. 

– André Carrazzoni, Superintendente. 
Ao requerente 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 22 de junho de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que a digne  
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.114  
que concede isenção de direitos adua-A, 
de 1952 da Câmara dos Deputados, 
ilegível, inclusive adicional de 10%  
(dez por cento), impôsto de consu- 
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mo e mais taxas alfandegárias, para 
materais importados diretamente por 
emprêsas ferroviárias do país. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 164, DE 1953 

 
Concede isenção de direitos 

aduaneiros, inclusive adicional de 10% (dez 
por centos), impôsto de consumo e mais 
taxas alfandegárias, para matériais 
importados diretamente por emprêsas 
ferroviárias do país. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º E concedida à Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, assim como 
as demais emprêsas ferroviárias do país, 
nas mesmas condições, isenção ilegível 
direitos aduaneiros, inclusive ilegível de 
10% (dez por cento), ilegível consumo e 
mais taxas alfandegárias, exceto a de 
previdência social, para os seguintes 
materiais, quando importados diretamente, 
em conjunto, parcelada ou isoladamente, 
destinados à modernização e uniformização 
dos sistemas de freios e engates do 
material rodante e ao aumento e eficiência 
da capacidade de transporte: 

a) – jogos completos de equipamentos 
de freios de ar comprimido, para instalação 
e na locomotivas, carros de passageiros e 
vagões de cargas, inclusive aparelhamento 
para testes, seus acessórios, pertencentes 
e sobressalentes; 

b) – conjuntos de aparelhos de choque 
e tração, destinados à instalação de 
engates automáticos em locomotivas, 
carros de passageiros e vagões de cargas, 
seus acessórios, pertences e 
sobressalentes; 

c) – vagões de cargas, metálicos, 
abertos ou cobertos, montados ou 
desmontados, equipados ou não com freios 
de ar comprimido no engates automáticos, 
seus acessórios, pertences e 
sobressalentes. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação e será aplicada às 
importações anteriores, de materiais da 
espécie, despachados ilegível de 
responsabilidade. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e Finanças. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes. 

 
PARECERES 

 
Nº 541, DE 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

ilegível, sôbre emenda ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 31-53, que altera os quadros 
ilegível Eleitorais do Amazonas, Mato 
Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Paraíba e 
Pernambuco. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
O Projeto de Lei da Câmara número 31, 

de 1953, que altera os quadros depessoal 
das Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais do Amazonas,  Mato Grosso, 
Goiás, Maranhão,  
Piauí, Paraíba e Pernambuco, teve sua 
legalidade e constitucionalidade 
reconhecidas por esta Comissão em Parecer 
nº 359, de 5 de março de 1953, do qual foi 
relator o eminente senador Attílio Vivacqua. 

Indo ao plenário, recebeu emenda de 
autoria do eminente senador Kerginaldo 
Cavalcanti que manda acrescentar ao art. 
1º "Rio Grande do Norte". 

Contra o voto dos eminentes 
Senadores Attílio Vivacqua e Carlos  
Gomes de Oliveira, a Comissão de 
Constituição julgou inconstitucional a 
emenda em referência, em face do que 
dispõe o inciso II do art. 97 da  
 

Constituição de 18 de setembro de 1846. 
E assim decidiu, porque não consta do 

Projeto mensagem do Tribunal Regional do 
Rio Grande do Norte propondo a Câmara dos 
Deputados alteração do quadro do pessoal 
de sua secretaria, não podendo por isso o 
Legislativo alterá-lo. 

Sala Ruy Barbosa, em 28 de maio de 
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente, em 
exercício. – Waldemar Pedrosa, Relator. – 
Joaquim Pires. – Luiz Tinoco. – Ottilio 
Vivacqua. vencido. – Gomes de Oliveira. 

 
VOTO DO SENADOR ATTÍLIO VIVACQUA 

 
O Projeto em aprêço altera os quadros 

do pessoal das Secretarias dos Tribunais 
Regionais Eleitorais do Amazonas, Mato 
Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Paraíba e 
Pernambuco. 

Esta Comissão já se manifestou no 
parecer nº 359-58 pela constitucionalidade do 
mesmo. 

O ilustre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, em plenário, apresentou emenda, 
mandando incluir o Rio Grande do Norte, e 
justificando não haver razão para excluir o 
Rio Grande do Norte, ilegível quando os 
demais Estados visinhos são contemplados 
no Projeto. 

Não há a objetar quanto a 
constitucionalidade da referida emenda. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de maio de 
1953. – Attilio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 542, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a 

emenda oferecida ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 1953, que altera os 
quadros de pessoal das Secretarias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, 
Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Paraíba e 
Pernambuco. 

 
Relator: Sr Victorino Freire 
Ao presente projeto, já examinado por 

esta Comissão, o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti ofereceu, em plenário, emenda 
que modifica o quadro do pessoal do 
Trabalho Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte. 

Não tendo aquele Tribunal proposto 
essa alteração na forma do artigo 97, inciso 
II, da Carta Magna, opinamos pela rejeição 
da emenda de acôrdo com o parecer da 
douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala Joaquim Murtinho, em 1 de 
ilegível de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. 
– Victorino Freire, Relator. – Ismar Góes. – 
Cícero de Vasconcelos. – Plínio Pompeu. – 
Apolonio Sales. – Joaquim Pires. – Ferreira 
de Souza. 

 
EMENDA A QUE SE REFEREM OS 

PARECERES SUPRA 
 
Ao art. 1º: 
 

Justificação 
 
Não há razão para se excluir o Rio Grande 

do Norte, mormente quando os demais Estados 
visinhos são contemplados no projeto. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 
1953. – ilegível Cavalcanti. 

 
PARECER 

 
Nº 543, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 
62, de 1953, que abre ao Congresso 
Nacional – Câmara dos Deputados o crédito 
especial de 700.000,00 para reforma e 
renovação de móveis do Palácio Tiradentes. 

 
Relator: Sr. Ilegivel de Góes. 
O projeto de lei nº 62, de 1953, abre ao 

Congresso Nacional – Câmara dos 
Depurados – o crédito de Cr$ 700.000,00 
(setecentos mil cruzeiros) para renovação 
dos móveis do Palácio Tiradentes. 

Trata-se de proposição originária da 
Mesa daquela Casa do Congresso  
Nacional e ditada por anadiável  
necessidade de promover reparos no seu 
imobiliário. 

Quanto à questão suscitada pelo 
parecer da Comissão de Finanças da 
Câmara, relativamente à classificação do 
crédito, não há dúvida que o mesmo deveria 
ter sido capitulado como suplementar, de vez 
que o orçamento do corrente ano consigna 
para êsse fim a importância de Cr$ 
400.000,00 – No entanto, ao redigir o 
substitutivo que apresentou, manteve a 
citada Comissão a classificação que havia 
denunciado. 

Não fôra retardar a provisão de recursos 
prevista no projeto, cuja urgência foi 
encarecida na respectiva justificação, e o êrro 
técnico cometido ser apenas de natureza 
formal, teriamos sugerido uma emenda para 
efeito de escoimá-lo. 

Aaendendo, porém, a esta circustância, 
esta Comissão opina pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de 
Góes, Relator. – Ferreira de Souza. – Cícero 
de Vasconcelos. – Plinio Pompeu. –  
Joaquim Pires. – Apolonio Sales. – Alberto 
Pasqualini. 

 
PARECER 

 
Nº 544, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial 
de Cr$ 15.348.642,80, para constituição de 
parte do capital da Caixa de Crédito de 
Pesca. 

 
Relator: Sr. Apolonio Sales. 
O presente projeto de lei, originado em 

mensagem do Executivo, visa conceder-se 
autorização para abertura de um crédito 
especial de Cr$ 15.348.642,80 destinados à 
Caixa de Crédito da Pesca, com sede no 
Distrito Federal. 

O capital dêste instituto de crédito é 
constituido, nos têrmos da letra b, do art. 2º 
do Decreto-lei nº 9.022, de 26 de fevereiro de 
1946, que o criou. 

Segundo se infere da exposição de 
motivos do Ministério da Agricultura bem 
como das informações do DASP, existe um 
saldo em favor da Caixa no tatal do crédito 
pedido. 

Pensava o Sr. Ministro da Agricultura 
que seria suficiente determinasse o 
Presidente da República o recolhimento  
pelo Tesouro Nacional desta quantia  
para o fim determinado por lei.  
Faz-se, entretanto, preciso que se  
abra um crédito especial nêste  
sentido. 

E o que se pretende com êste projeto 
de lei. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d`Aquino, Presidente. – Apolonio 
Sales, Relator. – Joaquim Pires. – Ismar de 
Góes. – Aberto Pasqualini. – Cicero de 
Vasconcelos. – Ferreira de Souza. – Plinio 
Pompeu. 

 
PARECER 

 
Nº 545, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 257, de 1953, dispõe sôbre 
os créditos orçamentários destinados a defesa 
contra as secas do Nordeste, eleva os limites dos 
premios de açudes por cooperação, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
De autoria do eminente e esforçado 

deputado Paulo Sarazate, a uem os 
flagelados muito devem, vem ao Senado, 
para estudo e aprovação, o projeto em 
apreço que objetiva assunto de interêsse 
imediato das populações que integram oito 
Estados da Federação, sendo que em alguns 

destes, se faz sentir com tôda ilegível 
qual outra esfinge a desafiar um ilegível 
o fenômeno das secas periódicas vo 
Edipo que a venha aniquilar, afastando 
por todo o sempre êsse flagelo, que 
abate a aniquila o ânimo varonil de um 
povo indômito, na paz como na guerra, 
que tanto tem concorrido para a 
grandeza da Patria comum, vendo-se, 
nas épocas do infortúnio, sob o opróbio 
de alguns dos seus irmões, felizmente 
poucos, ameaçado de abandono e 
forçado ao êxodo do d suas terras 
ubérimas e dadivosas para virem 
mendigar nos Centros populosos o que 
não lhes devia faltar, pelo direito que lhe 
assiste como brasileiros e sobretudo 
como integrantes de uma Humanidade 
Cristã. 

A Constituição Federal, no seu artigo 
198, ministrou o remédio ao grande mal, 
porém dêle só se cogita quando a  
morte mata pela fome e extermina pela 
sêca. 

O projeto é reparador, em parte, dos 
males que afligem o Nordestino brasileiro. 

Assim é que manda considerar 
registrados pelo Tribunal de Contas, 
independente de quaisquer formalidades, 
a 1º de Janeiro de cada ano e distribuídos 
ao Tesouro Nacional, os créditos a que  
se refere o art. 198 da Constituição 
Federal. 

Êsses créditos passarão ao Banco do 
Brasil em parcelas de 25%, tri-
mensalmente, à disposição do 
Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas que as utilisará independente do 
regime de duodécimos. 

Os saldos das verbas não utilizadas 
pelo referido Departamento, sómente 
poderão ser empregados em obras ou em 
serviços indicados no Orçamento do ano 
correspondente, salvo quando concluídos, 
hipótese em que passarão aos do 
exercício financeiro seguinte. 

Os ajustes ou contratos para 
execução de serviços de açudagem em 
cooperação serão sujeitos a registro a 
posteriori. 

Elevou-ses cinco milhões de 
cruzeiros o limite máximo da contribuição 
com que concorre o Govêrno Federal 
como prêmio para as obras de  
açudagem e irrigação a serem feitas em 
cooperação. 

O projeto cogita da perfuração de 
poços e da instalação e plantio de  
campos de palma para distribuição 
gratuita de mudas aos criadores em 
Estados compreendidos no polígono das 
sêcas. 

O projeto consigna ainda, como 
medida de salutar honestidade, que: 

"O Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas pagará em dinheiro, sem 
desconto de taxas, comisões ou outra 
qualquer forma de contribuição, o salário 
do operário, ficando, entretanto, êste 
obrigado a concorrer para manutenção do 
Instituto de Previdência e Assistência 
Social que o beneficiar, sendo punidos, 
civil e criminalmente, os transgressores 
dêsses dispositivos". 

Parece que um sopro de bonança 
traz a esperança de dias promissores aos 
Nordestinos. O Govêrno, tendo como 
titulares das pastas da Viação e Obras 
Públicas e da Agricultura os eminentes 
Senhores José Américo e João Cleofas, 
conhecedores profundos dos males a 
debelar, não deixará de se empenhar na 
obra ciclópica da recuperação do 
Nordeste Brasileiro, tornando-o uma nova 
Cannaan, a Terra prometida por Deus 
para felicidade d um povo laborioso e 
crente. 

A benemerência a do Projeto, pela 
sua relevância, aconselha-nos a 
recomendá-lo à aprovação pelo Senado. 

Sala Joaoquim Murtinho, 1 de ju de 
1953. – Ivo d`Aquino, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator. – Ismar de Góes. 
– Ferreira de Souza. – Plinio Pompeu. – 
Cicero de Vasconcelos. – Apolonio Sales. 
– Alberto Pasqualini. 
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PARECER 
 

Nº 546, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sóbre o 

Projeto dê Lei da Câmara nº 389, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 7.200,00,  
para atender as despesas com o 
pagamento de gratificação de magistério a 
professora Danúsia de Menezes Brandão 
Aires. 

Relator: – Sr. Plínio Pompeu. 
Pelo presente projeto é o Poder 

Executivo autorizado a abrir um credito 
especial de Cr$ 7.200,00, para atender ao 
pagamento da gratificação de magistério, 
relativa ao exercício de 1946, a que tem 
direito a professora da Escola Industrial 
de Maceió, Danúsia de Menezes Brandão 
Aires "conforme dispõem os arts. 3º e 32 
da Lei no 488, de 15 de novembro de 
1948". 

A providência é de iniciativa do 
ilustre Deputado Medeiros Neto, que a 
justificou como reparadora de "legitimo 
direito asesgurado a professora Danúsia 
de Menezes Brandão Aires. 

No entanto, a legislação citada no 
art. 1º do projeto (lei no 488, de 1948), é 
estranha à matéria. Não diz respeito à 
gratificação de magistério, mas a 
reajustamento de vencimentos (art. 3º, a 
partir de agosto de 1948. art. 32). 

Logo, não pode ser invocada para 
justificar gratificação do magistério relativa 
a exercido anterior à sua vigência. 

Tendo em vista, porém, que o 
Ministério da Educação e Saúde 
confirmou em Informação prestada a 
Comissão de Finanças da Câmara, o 
direito alegado pelo autor do projeto, por 
Aviso nº 257, de 1952, naturalmente tendo 
em vista a legislação que rege a espécie, 
opinamos pela aprovação do projeto, 
mediante a seguinte. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º, in fine, suprima-se a 

expressão: 
"...conforme dispõem os artigos 3º e 

32 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 
1948". 

Sala Joaquim Murtinho, em 1 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – 
Plínio Pompeu, Relator. - Ismar de Góes. 
– Cicero de Vasconcelos. – Apolonio 
Sales. – Alberto Pasqualini. - Ferreira de 
Souza - Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 547, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre emenda ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 235-52, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.550,00 mensais a Hilda 
Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio Ribeiro 
viúva e filho inrálido do Delegado Afrânio 
Palhares. 

Relator Sr. João Vilasboas 
Volta a esta Comissão o Projeto  

de Lei da Câmara nº 235, de 1952,  
para que ela se pronuncie sobre a 
emenda no 1 do nobre Senador Francisco 
Gallotti. 

A emenda manda substituir o valor 
da pensão que o Projeto fixa em de Cr$ 
2.590,00 pela de Cr$ 7.630,00. 

Parece-me que a espécie não 
pertence mais à uma criação desta 
Comissão mas ã Comissão de Finanças 
em face do nosso Regimento. 

Assim, sem encontrar qualquer 
inconstitucionalidade na emenda deve ela 
ser submetida com o Projeto à outra 
Comissão Técnica. 

Sala Ruy Barbosa, em 5 de 
dezembro de 1952. – Dario Cardoso, 
Presidente – João Vilasboas. Rela- 
 
 

tor. – Joaquim Pires. Anisio Jobim. – Camilo 
Mercio. – Aloysio de Carvalho. – Attilio 
Vivacqua. – Olavo Oliveira. – Gomes de 
Oliveira. – Ivo d'Aquino. 
 

PARECER 
 

Nº 548, de I953 
 
Da Comissão de Finanças, sobre a 

emenda apresentada ao Projeto de Lei da 
Câmara número 235 de 1952 que concede a 
pensão especial de Cr$ 2.590,00 mensais a 
Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio 
Ribeiro, viúva e filho inválido, do Delegado 
Afranio Palhares. 

 
Relator Sr. Ferreira de Sousa 

 
O presente projeto volta a esta 

Comissão para exame da emenda que lhe foi 
oferecida, em plenário a qual eleva de Cr$ 
2.590,00 dois mil, quinhentos e noventa 
cruzeiros) para Cr$ 7.630,00 (sete mil, 
seiscentos e trinta cruzeiros) mensais a 
pensão especial em favor de Hilda Sampaio 
Ribeiro e Walkir Sampaio Ribeiro, viúva e 
filho inválido do ex-Delegado de Policia 
Atrialio Palhares, falecido em consequências 
de acidente no exercício do seu cargo. 

O seu autor invoca a norma do art. 242 
da lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União o qual assegura pensão, na base do 
vencimento ou remuneração do servidor, à 
família do mesmo quando o falecimento se 
verificar em conseqüência do acidente no 
desempenho das suas funções. 

O primeiro parecer desta Comissão foi 
emitido cinco dias antes da sanção da citada 
lei nº 1.711 a iniciativa do aumento, embora 
com pequenas modificações no tocante a 
importância exata da pensão. 

Assim, verificado que as pensões 
percebidas do IPASE pela viúva e filho 
inválido do de cujus somam Cr$ 1.910,50 (mil 
novecentos e dez cruzeiros e cinqüenta 
centavos) mensaiS, a pensão especial a ser 
concedida, na base do Arecita do art. 242 da 
lei nº 1.711 deve ser lixada em Cr$ 7.089,50 
(sete mil oitenta e nove cruzeiros e cinqüenta 
centavos) mensais e não na importância 
sugerida na emenda analisada, por não 
corresponder à diferença entre o que 
percebia o de cuias Cr$ 9.000,00 e a soma 
das pensões percebida pelos ecoa herdeiros, 
dos cofres do IPASE Cr$ 1.910,50. 

Nestas condições, esta Comissão 
apoiando a emenda oferece a seguinte 

 
SUB-EMENDA A EMENDA Nº 1 
 
Ao art. 1º do projeto: 
Onde se diz Cr$ 2.590,00; 
Diga-se Cr$ 7.089,50. 
Sala Joaquim Murtinho. 1º de julho de 

1953. – Iro d'Aquino. Presidente. – Ferreira 
de Sousa, Relator – Ismar de Góis, com 
restrições. – Victorino Freire. – Durval Cruz. – 
Apolonio Sales. – Alberto Pasqualini.  -  
Joaquim Pires.  

 
EMENDA A QUE SE REFEREM OS 

PARECERES SUPRA 
 

Nº 1 
 
Onde se diz: 
Cr$ 2.590 00; 
Diga-se: 
Cr$ 7.030.00. 
 

Justificação 
 
A lei nº 1 711, de 28-10-52, em seu art. 

242, assegura à família do servidor, doando 
falecido no desempenho de suas funções, 
pensão na base do vencimento ou 
remuneração. 

Ora, si o vencimento do delegado falecido 
no desempenho de suas funções era de Cr$ 
9.900,00 claro está que diante da lei em vigor, 
à sua família caberá o recebimento da 
 

diferença, a partir da data do novo 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

Sala das Sessões em 5 de 
novembro de 1952. – Francisco Gallotti. 

 
PARECER 

 
Nº 549, de 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público 

Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 279, de 1952, que cria a Escola 
Agrícola de Urutai, no Estado de Goiás, 
e da outras providências. 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
 
O Projeto de Lei da Câmara número 

279, de 1952, cria no Estado de Goiás a 
Esmola Agricola de Urutaí, a qual, 
subordinada à Superintendência. 

O Ensino Agrícola e Veterinário 
ministrará os cursos de Iniciação 
agrícola e Mestria Agrícola, contando 
com r Nenen de Zootécnica constituido 
pela Fazenda de Criação de Urutai, 
sentida pelo Ministério da Agricultura. 

O desenvolvimento do ensino do 
ilegível em causa se processara de 
maneira progressiva, instalando-se nos 
dois primeiros anos a 1ª e a 2ª series do 
curso do ilegível seguintes a 1ª e a 2ª. 
do de ilegível .Em ilegível , de forma 
que o partir da quarta ilegível a Escola 
com pleno e recursos ilegível 
indispensáveis ao exito letivo, os quais 
lhe vão ilegível. 

A necessidade e a oportunidade de 
ilegível que coita a proposição foam 
exuberar ilegível,autor, o ilustre 
Deputado Benetido Vaz, e ilegível 
órgãos técnicos que sobre a mairia se 
pronunciaram por duas casas ilegível de 
ser um dos Estados de mais testa área 
territorial e de maior proporção em 
várias ramos de agricultura sobretudo de 
arroz, milho, feijão, algodão e café. não 
possui :ate hoje uma ilegível. Trata-se 
de um Estado ilegível expansão 
econômica é considerável e em 
meridiano realce no fato, assinalado por 
aquele parlamentar, de que ;Goias esta 
em primeiro lugar no que ilegível ao 
indice de ilegível da receita federal. Mas 
é também relevante a observação de ave 
dentre as unidades da Federarão 
Brasileira, " ilegível o Paraná apresenta 
maior Indice de crescimento demográfica 
da ilegível de Goiás. 

Ninguém desconhece que o ensino 
ilegível rural e um dos aspectos mais 
importantes da ilegível lema de 
produção acro-pecuaria no Brasil. Nosso 
país ilegível de terras vastíssimas e 
ilegível e de abundantes ilegível 
abastecimento e em conseguencia 
ilegível da vida. Muitos e notorios sao 
os favores dessa opressiva situação, 
mas ilegível neste parecer, dada a 
natureza do ilegível de que se ocupa há 
enseio para ilegível que entre eles se 
encontram, de um lado, a carência de 
ilegível do homem dos campos, a alta 
de modernização dos seus meios de 
atividade para uma produção maior e 
melhor, e de outro lado, o 
desaproveitamento e o abando de 
inúmeras áreas ilegível e não ciltivadas 
graças a erosão e a outros males que os 
conhecimentos ou agronômicos. embora 
sem maior profundidade, poderão evitar 
ou remediar. 

Ora, se Goiás está entre as regiões 
nacionais que mais trabalhem produzem 
com um território grandioso pelo ilegível 
pelo clima e pela ilegível e, por isso 
mesmo, propicio à atração de braços 
humanos, torna-se imperioso ajudar o 
seu esforço produtivo, porque estimular 
a sua economia -significa obviamente 
estimular a economia brasileira, a 
riqueza da ração. 

Tendo em vista, pois, as razões ilegível 
expostas e, ainda, que o Poder Executivo, 
pela voz do Ministério ilegível cultura, se 
manifestou favorável a criação do centro de 
estudos ilegível em apreço, bem corno à 
idéia de se lhe anexar a Fazenda de ilegível, 
a Comissão de Serviço Público Civil pina pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
279, de 1952. 

Sala das Comissões, 2 de julho de 
1953. – Priseo dos Santos, Presidente. – 
Costa Pereira, Relator. --Vivaldo Lima, 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mozart 
Lano, primeiro orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, na data de 
hoje, completa dois anos de existência o 
matutino que se edita nesta Capital, "O 
Popular'', fundado e dirigido pela nosso 
eminente colega Senador Domingos Velasco. 

Se o Senado não conhecesse cosa 
figura brilhante que nos honra com a sua 
companhia. poderia duvidar que um jornal 
instalado exclusivamente tiara consagrar-se 
aos interesses das classes cansei vaiaras, Já 
tivesse atingido dois anos de idade, tempo 
realmente exigido que, na imprensa, mais to 
que em qualquer outro setor. de atividade 
funcionai, poderia classificar-te como idade 
de criança de peito. 

Efetivamente, "O Popular" dada a sua 
curta existência, é uma criança de peito, mas 
dirigida com maestria, dedicação, e, 
sobretudo, com bravura, por Domingo 
Velasco. Esse ilegível ocupa hoje na 
imprensa carioca inviável situação de 
destaque e prestigio. Profiro estas palavras , 
Sr Presidente para ou nos "Anais" Casa 
forma registradora o acontecimento ,e 
sobretudo, para que o nosso colega Senador 
Domingos Velasco – hoje infelizmente 
ausente – se assegure de que todos nos. 
seus companheiros, continuamos a dedicar-
lhe a maior admiração. convencidos de que, 
com V. Ex.ª à frente, não há instituição que 
não alcance rapidamente os mais gloriosos 
triunfos. 

Aproveitando esta oportunidade de 
ocupar a tribuna congratulando-me com o 
eminente colega goiano. desejo tornar 
extensivas ao Senado essas congratulações 
pelo retorno aos nossos trabalhos do 
Senador Vespasiano Martins, Realmente, 
todos nós lamentámos sua ausência e é com 
a mais profunda alegria que novo vamos 
sentados nessa cadeia que tanto tem de 
novo vemos tentado nessa cadeira que tanto 
tem honrado e para a qual foi por nos eleito. 
(Muito bem, Muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador João 
Vilasboas, segundo orador inscrito. 

O SR JOÃO VILASBOAS: – (Não foi 
reviste pelo orador) Sr. Presidente, sejam as 
minhas primeiras palavras de agradecimento. 
em nome da tampada matogrossense nesta 
casa, às felizes expressões do nosso digno 
colega, Senador Mozart Lago, de referencia 
ao retorno aos trabalhos parlamentares do 
nobre ornamento desta bancada, que o 
Senador Vespasiano Martins. (Apoiados, 
Muito bem). 

Vejo que o regosijo é generalizado. 
O SR. JOAQUIM PIRES: – De todo o 

Senado. 
O SR. JOAO VILASBOAS: – De todo o 

Senado, como muito bem diz o nobre 
Senador Joaquim Pires. Do ilegível desse 
acontecimento, é justo, natural que participe, 
principalmente, a bancada de Mato-Grosso, 
da qual o Senador Vespasiano Martins é guia 
seguro a quem todos nós rendemos as 
homenagens da nossa solidariedade. 

Sr Presidente, depois de tão longo 
tempo em que o Brasil sofreu as dores da 
ditadura, após tão largo período de tempo em 
que sobre nossa Pátria se estendeu o manto 
tenebroso dos poderes discricionários, era 
natural se natural se criasse dentro dela 
mentalidade diferente da do passado e da- 
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quela que, esperamos, volte a formar-se no 
futuro. 

Nesse longo trecho da nossa história 
política, vamos o anquilamento e o 
desaparecimento completo do Poder 
Legislativo; assistimos ao dítador as sumir os 
poderes de legislar para o Brasil e ao mesmo 
tempo, tomar a si e restringir a atividade do 
Poder Judiciário. A formação das leis deixou, 
então, de ser o produto da elecubração de 
duas Casas pariamentares, o resultado do 
estudo de mentalidades em conjunto, para 
tornar-se a emanação da vontade um só 
homem, em experiência constante, hoje 
legislando nu u sentido para, dias ilegível 
mudar de orientação pelo reconhecimento 
dos seus maus efeitos ou porque interêsses 
de ordem coletiva ou mesmo pessoal ditavam 
a formatação de normas diferentes. Vamos 
também o Poder Executivo, nesse ilegível 
exceção arrogar-se o cancelamento de 
decisões do Poder Judiciário ao determinar 
que certos atos seus não sofressem a 
apreciação da Justiça brasileira. 

Mas, Sr Presidente, se o Judiciário 
sofreu essas restrições na sua atividade, 
mais ainda o Legislativo o porque 
desapareceu de todo. E não longa foi essa 
fase da vida nacional sob o regime da 
ditadura que se formou uma geração 
desconhecedora da regra de Montesquieu, 
da trilogia dos poderes, enquanto outra 
geração, iniciada na vida social e política sob 
equilíbrio dos três poderes constitucionais, 
perdia as primeiras nações da vida 
democrática, para se amoldar ao regimento 
discricionário. 

Era natural que daí surgisse, de  
parte dos ocupantes de cargos de 
administração pública, certa desatenção,  
e, mesmo, certo desrespeito para com  
o Poder Legislativo e aqueles integrando 
êsse poder, representam a vontade  
popular. 

Sr. Presidente, apresentei há cerca de 
um mês, requerimento em que solicitava 
informações do Sr. Presidente da República 
sôbre fatos e atos diretamente derivantes da 
sua autoridade. Dividido em dois intens, esta 
a assim concebido: 

"1º – Se, apesar de haver enviado 
Mensagem ao Senado Federal, solicitando 
permissão, nos têrmos do § 2º do Art 156 da 
Constituição Federal, para a venda das terras 
denominadas "Divisão Eôa Vista", no 
município de Santana do Paranaíba. Estado 
de Mato Grosso, incorporadas ao Patrimônio 
Nacional, a Presidência da República, ou o 
Ministério da Fazenda, autorizou a efetuar 
aquela venda independente da permissão 
constitucional solicitada; 

2º – Se a Presidência da República 
aprova o ato da Superitendência das 
Emprêsas Incorporadas, promovendo a 
venda daquelas terras antes de resolvida, 
pelo Senado Federal, a solicitação contida na 
Mensagem referida". 

Sr. Presidente, o direito de solicitar 
informações, contido na Constituição da 
República e regulado na lei que define os 
crimes de responsabilidade a qual estabelece 
pena para o caso do retardamento das 
informações, é, inquestionàvelmente, 
outorgado ao Pode Legislativo. 

Assim, se uma das Casas  
do Congresso precisa de  
determinadas informações, dirige-se ao 
Ministro habilitado a fornecê-las ou à 
Presidência da República, quando dependam 
de órgãos não Jungidos aos Ministérios,  
mas diretamente ligados ou subordinados  
à Presidência. Quando, portanto, o  
Senado Federal ou a Câmara dos Deputados 
pedem informes, não se dirigem a qualquer 
funcionário de Ministério ou, mesmo,  
dos órgãos subordinados à Presidência  
da República; a relação se fab das Casas  
do Parlamento com o Chefe do Poder 
 

Executivo, ou os respectivos Ministros. 
Entretanto, Sr. Presidente, tem-se 

notado, em várias dessas oportunidades, que 
o Chefe da Poder Executivo ou alguns 
Ministros remetem simplesmente ao 
Congresso esclarecimentos aprestados por 
funcionários subalternos. 

Sr Presidente, está errada essa norma 
de proceder. Quando nos dirigimos ao Sr. 
Presidente da Republica S. Ex.ª é quem nos 
deve responder diretamente, assim como aos 
Srs Ministro compete dar as respostas à 
Secretaria das Casas do Congresso 

O SR. MOZART LAGO: – V. Ex.ª da 
licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILASBÔAS: – Com 
prazer recebo os apartes de V. Ex.ª 

O SR. MOZART LAGO: – V. Ex.ª tem 
toda a razão. Ainda ontem, recebi resposta a 
um pedido de esclarecimentos ao Sr. Ministro 
do Trabalho – titular novo, porém que já 
procede da forma a que V.Ex.ª se refere. 
Assim agem, aliás, todos os Ministros 
Atualmente nos remetem, como resposta, 
cópias mal feitas, com êrros de máquina e de 
redação, de informações prestadas pelos 
subordinados, sem declarar se estão ou não 
de acôrdo com elas. E' preciso pôr um 
paradeiro a essa brincadeira. 

O SR. JOÃO VILASBÔAS: – Muito 
agradeça o aparte com que V. Ex.ª me honra. 

Sr. Presidente, como o Senado 
verificou, pela leitura que fiz ainda ha pouco 
do meu requerimento de informações, 
perguntava ao Sr Presidente da Republica se 
tinha praticado tais e tais atos, se tinha dado 
tais e ais autorizações. Eram portanto, atos 
emanados da sua autoridade que eu 
perguntava a S. Ex.ª se haviam ido baixados. 

O meu pedida de informação,entretanto, 
foi encaminhado pela secretaria tarja da 
presidência à Superintendencia das 
Empresas Incorporadas à União. Por sua vez 
o superintendente o distribuiu a um 
funcionário subalterno do seu Departamento, 
que houve por bem, naturalmente orientado 
pela formação mental que se criou na fase 
tenebrosa do regime discricionário traçar 
informação inteiramente desrespeitosa, não 
só ao representante do povo que a solicitara, 
mas à propria Casa do Congresso que 
encaminhara o requerimento. 

Os jornais desta Capital não deixaram 
de estranhar, desde logo, as têrmos em que 
fôra vasada a informação. Enviada ao 
superintendente das Emprêsas Incorporadas, 
êste nada mais fez que a subscrever e 
remeter à Secretaria da Presidência da 
República. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que o 
superintendente das Emprêsas Incorporadas 
nem sequer leu a informação, porquanto S. 
Ex.ª em caminho para o jubileu da vida de 
jornalista, quasi a completar meio século de 
labuta na imprensa, – embora grande parte 
dêsse período na província – não poderia 
deixar de reconhecer que as expressões nele 
empregadas eram impróprias para se dirigir à 
Presidência da República e ao Congresso 
Nacional. 

Certa vez, estive na Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas à União para 
solicitar alguns esclarecimentos relativos ao 
caso em fóco e a outro de que tratarei 
oportunamente nesta Casa; e verifiquei com 
tristeza que o Superintendente não está, em 
absoluto, a par do que ocorre naquelas 
emprêsas, S. Ex.ª não pôde sequer prestar-
me a mínima informação sôbre os assuntos 
que ali me conduziram. Teve de chamar 
funcionários para, diretamente, me prestarem 
os esclarecimentos de que eu necessitava; e 
nos dessem, como bem compreendi, de 
maneira errada e contrário à verdade dos 
fatos. 

Infelizmente, é a situação  
naquêle Departamento:o Superintendente 
desconhece os minímos fatos e os míni- 
 

mos atos que ali se processam. As Empresas 
incorporadas vivem ainda, nesta fase da 
nossa ida constitucional, afastadas da órbita 
da legalidade, sob o regime espúrio criado na 
ditadura. 

Não se compreende, Sr. Presidente, 
que os bens de natureza imobiliária, 
incorporados ao patrimônio nacional, não 
estejam, de há muito, tombados ao Dominio 
da União; e os outros – direitos, ações e 
móveis – já não estejam incorporados aos 
respectivos Ministérios. 

Continua a existir, fora de tôdas as 
normas traçadas pela vida constitucional 
hodierna, êsse Departamento, que é um 
quisto ou flemão na ilegível pública  
do país. 

Daí, a repercussão dolorosa dessa 
administração, que vem agitando a Câmara 
dos Deputados, na discussão de um ato, 
considerado escandaloso, daquela 
Superintendência. Ainda há ilegível, 
repercutiu nesta Casa um dos desastres 
ilgível administrativos: o fechamento do 
jornal “A Manhã", com ilegível fabuloso, 
deixando centenas de empregados ao 
desamparo sem se ilegível, ao menos, com 
as indenizações que lhes garantiriam as leis 
trabalhistas. 

Voltando, Sr. Presidente, o meu 
requerimento, com aquelas informações, a 
Secretaria da Presidência da República, veio 
depois a esta Casa e aqui, seguindo a ordem 
normal do andamento dos papéis a ela 
remetidos, teve divulgação. Antes, porém, já 
os jornais haviam publicado, naturalmente 
em virtude de cópia fornecida pelo militar da 
informação, seus têrmos dos mais incisivos, 
contra o Senado Federal. O "Correio da 
Manhã" não deixou de manifestar sua 
estranheza quanto à forma usada por aquele 
Departamento da União para traçar a ilegível 
à solicitação do Senado, através da 
Presidência da República, e assim se 
expressou: 

"A êsse propósito... 
Defendo– se ao meu requerimento. 
"...formulou requerimento de 

informações, que a Superintendência 
respondeu em tom irônico, fora 
completamente do estilo oficial". 

O brilhante órgão da imprensa que é  
"O Popular", cujo. segundo aniversário hoje 
se comemora, como ilegível o nobre 
Senador Mozart Lago na saudação que lhe 
dirigiu, assim se pronunciou sôbre a matéria: 

"Resposta insolente ao Congresso. 
"Em têrmos irônicos e completamente 

pora do estilo oficial a Superintendência das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional procura ridicularizar o Requerimento 
do Senador João Villasbôas. 

Reclamando, no Senado, contra a 
publicação de um edital para venda das 
terras denominadas "Divisão Boa-Vista", 
pertencentes às Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional, sem a devida 
autorização, naquela Casa do Congresso o 
Senador João Villasbôas formulou um 
requerimento de informações a respeito. 
Respondendo, a Superintendência das 
referidas Emprêsas usou de uma linguagem 
inteiramente fora do protocolo oficial, 
procurando fazer ironia borocochô, num 
acinte ao Congresso e ao ilustre 
representante do povo, que deveriam 
merecer maior respeito e fidalguia no trato, 
principalmente por quem, como o Sr. André 
Carrazoni, exerce um alto cargo na 
Administração Pública. Nesse infeliz 
documento, em que o atual Superintendente 
das Emprêsas Incorporadas, confessa ter 
feito "uma leitura apressada", verifica-se que 
o Sr. Carrazzoni deve incidir, 
frequentemente, m tão reprovavel lapso, 
verdadeiramente imperdoavel em quem,  
com sua responsabilidade, trata  
de assuntos de grande relevância, como é o 
 

caso do requerimento do Senador Villasbôas; 
porque, se o Sr. André Carrazzoni tivesse 
lido com maior atenção a resposta dada 
àquele Senador – provavelmente "fabricada" 
por um de seus auxiliares – acreditamos que 
teria ainda um pouco de bons senso para não 
assiná-la". 

A estranheza não é minha, Sr. 
Presidente; é da opinião pública, através dos 
mais destacados órgãos da imprensa do Rio 
de Janeiro, dos quais apenas a dois me 
referi. 

Era um dos meus propósitos, a assomar 
a esta tribuna, ressaltar que a Mesa, pelo 
ilustre Sr. Primeiro Secretário, que tão 
dignamente preside a sessão nêste 
momento, soube responder com energia ao 
chefe da Casa Civil da Presidência da 
República que encaminhara aquela 
informação, demonstrando o desagrado da 
Mesa e sua repulsa pela maneira insólita por 
que fôra formulada. 

Em Ofício dirigido ao Senhor Secretário 
da Presidência da República, datado de 26 
do mês passado, assim se pronunciou a 
Mesa do Senado através do seu ilustre 
Primeiro Secretário: 

“Senhor Secretário da Presidência: 
Com o Ofício de 15 do corrente 

encaminhou Vossa Excelência ao Senado 
Federal os esclarecimentos prestados pela 
Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional sôbre a 
concorrência para a venda das terras 
denominadas "Divisão Boa Vista" em atenção 
a requerimento do Senhor Senador João 
Villasbôas. 

Ao acusar o recebimento dêsse 
expediente,cumpro o dever de manifestar a 
Vossa Excelência a estranheza que me 
causam os seus têrmos, destoantes da 
linguagem atenciosa em que devem ser 
vasados os documentos de natureza oficial, 
mormente quando se trata de informações 
prestadas por órgão da administração pública 
ao Poder Legislativo, solicitadas por êste 
exercido das suas atribuições constitucionais. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha alta 
estima e mais distinta consideração, – 
Senador Alfredo Neves, 1º Secretário." 

Sr. Presidente, a dignidade desta Casa 
foi, assim, imediatamente desafrontada pela 
palavra enérgica da Mesa. 

Não venho a esta tribuna para 
recriminar fatos que possam, de qualquer 
forma, melindrar minha personalidade. Não, 
Sr., Presidente! Venho levantar meu protesto 
contra o hábito que está sendo adotado pelos 
Ministérios e pela Presidência da República 
de, em vez de satisfazerem às exigências 
constitucionais, respondendo diretamente às 
perguntas que lhes são solicitadas – seja, 
pelo Senado ou Câmara. dos Deputados – 
simplesmente encaminharem, por intermédio 
das suas secretarias, respostas capciosas 
formuladas por funcionários subalternos. 

Venho, repito, na defesa da dignidade 
desta Casa, exigir que a Constituição seja 
cumprida e que o trata entre os Poderes da 
República obedeça à norma da 
interdependèéncia e da autonomia dos 
poderes. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR PRESIDENTE: – Continua a hora 
do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcante, segundo orador 
inscrito. 

O SR KERGINALDO CAVALCANTI (*): 
– Sr. Presidente, seria, de certo, um 
desprimor de minha parte se não trouxesse, 
na interna, ao conhecimento do Senado a 
carta que recebi ontem do Sr. Brasilio 
Machado Neto, ilustre Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio. 

E disse desprimor porque  
não desejo ver-me acusado de não lhe dar a 
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devida atenção, mòrmente quando esta 
carta-exposiçáo, sob certos aspectos, 
constitui comentário, senão resposta a um 
aparte, a que tive de responder, proferido 
pelo eminente Senador Flávio Guimarães, 
digno e esclarecido representante do 
Estado do Paraná. 

Creio, Sr. Presidente, que foi numa 
das últimas sessões desta Casa, quando 
me ocupava de assunto de relevância – 
pelo menos para mim – e que de qualquer 
forma interessa à Nação. Porque se há 
aspecto de tribuna a que fujo 
constantemente, só assomando a ela em 
última instância, é o das questiúnculas 
estaduais ligadas às mesquinharias da 
política interna. 

No entanto, quando proferia aquela 
oração, creio que esclarecendo a maneira 
por que compreendia nesta Casa o 
nacionalismo, o nobre Senador Flávio 
Guimarães, com grande honra para mim, 
aliás.... 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Estou prestando tôda atenção às palavras 
de V. Ex.ª 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...interrompeu-me para 
ponderar que o ilustre patrício Brasílio 
Machado Netto asseverara à imprensa 
desta cidade que com a Petrobrás, nem 
em 500 anos teríamos petróleo. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – A 
expressão "500 anos" é apenas figura, no 
sentido de dizer que seria muito 
demorada a produção do petróleo. É, 
apenas fôrça de expressão Continuarei 
ouvindo V. Ex.ª com tôda a atenção. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Obrigado a V. Ex.ª pelo 
esclarecimento que, aliás, iria ser objeto 
de comentário meu, posteriormente. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Desejei apenas esclarecer o sentido do 
têrmo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Retrucando ao distinto 
colega uma das fulgurações da 
inteligência desta Casa... 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Agradecido a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...permito-me  
ponderar que, a meu ver as palavras do 
Sr. Brasílio Machado Netto exprimam não 
ter fé nos destinos do Brasil. Sobrepunha-
se, então, as declarações do Ministro 
Osvaldo Aranha, que confessou encontrar 
o país em situação calamitosa, no que 
concerne às finanças, e no entanto 
encarava corajosamente os fatos e 
esmerava chegar a resultados 
animadores, em vez de dizer, com o Sr. 
Brasílio Machado Netto, que nem daqui a 
quinhentos anos teríamos o pretróleo. 
Confesso a V. Ex.ª, Sr. Presidente que 
tomo essa expressão como um recurso 
de retórica. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Fôrça de expressão, seria melhor. Estado 
d'alma que exterioriza conceitos 
subjetivos e tantas vezes, dão a extensão 
de idéia intima. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTl: – Vi, mesmo, nas suas 
palavras, a hipérbole dos que pretendem 
ferir a sensibilidade nacional. atraindo a 
caudal da opinião, que se volveria para S. 
S. certamente em decorrência da 
resbonsabilidade da função de que se 
encontra investido. 

O eminente Senador Flávio 
Guimarães, porém, traduz as palavras do 
Sr. Brasílio Machado Netto como 
representando apenas fôrça de 
expressão. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Fôrça de expressão, revelação de  
estado dama, sentido pessimista, amargo, 
que emerge quando uma verdade 
antevista e sentida é contrariada, Foi a 
conclusão que tirou e tinha direito de 
fazê-lo, em virtude do alto cargo que 
exerce e de sua responsabilidade  
na direção de condutor, que é das 
 

fôrças conservadoras da Nação. A 
expressão usada é como que grito de 
amargura contra as emendas, 
subemendas apresentadas à Petrobrás. 
Alguns mesmo chegaram a chamar de 
"paisagem mórbida" a série de emendas 
e subemendas que se enfileiraram na 
Petrobrás e o conceito fundamental do 
projeto. Nacionalista como V. Ex.ª, sem 
dúvida grande chefe pelo seu imenso 
valor, não admite, parece-me, senão a 
exploração do petróleo por parte da 
União. Considera mais a Idéia política e o 
Sr. Brasílio Machado Netto, a financeira e 
a econômica. 

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

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Nas 
minhas palavras não há, siquer, a mais 
leve alusão a S. Exª enquanto que, nas 
do Senador Brasílio Machado Neto, se 
observa poderosa vontade de acertar. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Meu nobre colega, suas 
palavras foram um refrigério para o 
borbulhar dos meus pensamentos. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Nas 
minhas palavras nada existe contra o 
nacionalismo, que objetiva a exploração 
do petróleo por parte do Estado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Conquanto seja 
agradável ouví-lo, vou ler para o Senado a 
carta que me enviou o Sr. Brasílio Machado 
Netto. Seu desejo é justamente que não se 
encontre nas suas palavras o tom amargo 
e pessimista a que aludiu V. Ex.ª. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – O 
tom amargo é quanto à Petrobrás. Ele acha 
que de outra forma o petróleo viria para o 
Brasil. E com a aplicação de emprêsas 
particulares, virá imediatamente. Por 
intermédio do Estado, da pessôa jurídica e 
do direito público, é que as dificuldades 
serão inenarráveis para se realizar o 
grande objetivo de produzir petróleo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, ouço 
sempre. como sabe V. Ex.ª e reconhece o 
Senado, com grande desvanecimento os 
apartes do meu ilustre colega Senador 
Flávio Guimarães, que tão brilhantemente 
representa o Estado do Paraná. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Mais 
uma vez agradeço a V. Exª. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Encontro nas suas 
palavras uma nota simpática e tão 
profunda que confesso, me toca 
intimamente o coração. 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES: – V. 
Ex.ª pode acreditar que são verdadeiras. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pondo, porém, de lado o 
aspecto sentimental, permito-me, com a 
devida vênia do eminente e honrado 
colega, retornar à minha apreciação, 
mesmo porque ainda não tive oportunidade 
de dar a conhecer ao Senado os têrmos 
integrais do momentoso documento. 

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

O SR. FLAVIO GUIMARÃES (pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente 
na prorrogação regimental do expediente, 
a fim de que o Senado possa ouvir o 
grande discurso do eminente Senador 
KerginaIdo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento do nobre 
Senador Flavio Guimarães. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: – Sr. Presidente, muita 
bondade de V. Ex.ª, muita bondade do 
meu eminente colega Senador Flavio 
Guimarães e muita bondade do Senado a 
prorrogação concedida. 

Sr. Presidente, vou ler a  
carta-exposição do Sr. Brazílio Machado 
Neto e desde já atencipo meus 
agradecimentos pela maneira cortez 
com que situou a matéria e pelas 
expressões com que exorna  
minha pessoa, muito além dos seus 
méritos. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
Muito a quem dos seus méritos. 

O Sr. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Sr. presidente, eis a carta. 

"Eminente Patricio, Senador 
Kerginaldo Cavalcanti: 

Saudações: 
A combatividade e o brilho com que 

V. Ex.ª vem exercendo o mandato 
conferido pelo povo do Rio Grande do 
Norte, levam-me, embora situado em 
posição diametralmente oposta no campo 
dirigismo estatal, a render-lhe as 
homenagens do meu aprêgo. 

Quero traduzi-lo nesta resposta às 
afirmações feitas no seu discurso, 
publicado no "Diário do Congresso", de 
26 de junho próximo passado. 

Acusa-me V. Ex.ª de não ter fé no 
Brasil, o que é, em outras palavras, 
negar-me patriotismo", sentimento vazio 
sem a crênça indestrutível em nosso 
futuro, e a mais inderrocável confiança 
na capacidade da nação de sobreviver 
às crises que a inquietam e sobrepôr-se 
às vicissitudes que Entre nossos 
comportamentos civicos. anilos 
respeitáveis, há apenas diferença na 
apreciação de problemas, pois, 
enquanto V. Ex.ª empresta ao seu, no 
caso especifico da Petrobrás, 
agressividade nativista, "eu não receio 
nem o capital nem a técnica 
alienígenas," comprovando, também com 
essa atitude, que acredito firmemente no 
Brasil, nas suas virtudes de resistência e 
repulsa a tudo quarto possa referir-lhe a 
soberania. "Acho mesmo que êsses vãos 
temores – e me arrepia ver como homens 
da bravura cívica de V. Ex.ª dêles não se 
emancipam" constituem um pecado que 
não desejo cometer, qual o de começar 
duvidando, nós mesmos, da nossa 
energia e capacidade para manter a 
personaIidade nacional, constituída pela 
integridade do território e das instituições 
políticas. 

A nação que receia o capital das 
outras é nação que se dá por vencida 
antes de se concretizarem quaisquer 
ameaças. 

Não avancei proposição falsa  
ao dizer que a Petrobrás não nos  
dará petróleo nem daqui a quinhentos 
anos. Fí-lo com fundamento na  
opinião de técnicos que considero  
da mais alta idoneidade em exaustivos 
estudos de nossas possibilidades 
financeiras e técnicas e nas 
experiências e fracassos de outros 
povos. rPaza ao ceus que V. Ex.ª e não 
eu, esteja certo no caminho escolhido.  
A mim, o que importa não é a vitória  
de uma tese, mas a realidade,  
que há tanto tempo buscamos como 
impreUscindível à nossa redenção 
econômica. Não tenha V. Ex.ª a  
menor dúvida: serei o primeiro a felicitá-
lo e aos que voluntàriamente se 
apelidaram de "tupiniquins" se a 
Petrobrás operar o milagre que  
ela esperam os autores de sua 
organização tal como ela se apresenta 
no momento: ter o Brasil petróleo  
dentro de poucos anos nas  
quantidades crescentes exigidas pelas 
nossas necessidades em contínua 
expansão. 

Até Iá peço Iicença para continuar no 
ponto de vista que adotei, após exame 
cluidadoso e demorada de matéria tão 
apaixonante e controvertida, 
impulsionado, sobretudo, por aquela fé no 
Brasil, que V. Ex.ª tão pouco cristãmente 
me negou.t 

Quero, ao finalizar, exprimir-lhe  
meu reconhecimento pelas 
 

generosas expressões com que me 
cumulou no seu briIhante discurso e 
reafirmar-lhe que as divergências em que 
nos colocamos não perturbam o alto juizo 
que faço de sua inteligência, 
desinteressada atuação parlamentar e 
civismo! Brasílio Machado Neto". 

Sr. Presidente, como disse 
inicialmente, seria desprimoramento de 
minha parte não desse conhecimento ao 
Senado dos têrmos desta carta, vasada 
em estilo agradável e, ao mesmo tempo, 
incisivo, que bem traduz pensamento e a 
inclinação de seu autor. 

Em que pesem ao Sr. Brazílio 
Machado Neto sua inteligência e sua 
cultura, há contudo questão de somenos 
que me parece de certa importâncla para 
a crítica que desejo fazer, amistosa aliás, 
às suas palavras. 

Tenho a impressão de que, não 
obstante confessar haver lido meu 
discurso, talvez o tenha feito "a voil 
d'oiseaux", e não pôde penetrar-lhe a 
substância. Assim me expresso porque a 
confissão nacionalista que aqui fiz 
responde sabalmente a todos os 
argumentos, em contrário, formulados 
pelo eminente Sr. BraziIio Machado Neto. 

Que disse eu sôbre o capital 
estrangeiro? 

Em primeiro lugar, pedi não 
confundissem nossa atitude de 
nacionalistas com o caráter agressivo, mas 
sim, de defesa; que não a atribuissem a 
xenofobismo, aversão a estrangeiros. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
permite ainda V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) V. Ex.ª se refere 
ao capital estrangeiro. A êsse respelto, o 
ponto de vista de V. Ex.ª é político, 
enquanto que o Sr. Brasílio Machado Neto 
é financeiro e econômico. Não há entre V. 
Ex.ª e êle fundamental desharmonia. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Nem mesmo essa 
circunstância é verdadeira. Sempre 
encarei o problema sob os dois aspectos, 
dando, é verdade, premissiado ao 
aspecto político. Não fugi, porém, a 
consideração de ordem financeira. 

Sinto, porém, uma nota de mágua 
nas palavras de S. Ex.ª. À primeira vista, 
parece justificada a alegação do Sr. 
Brasílio Machado Neto quando diz: 

"Acusa-me V. Ex.ª de não ter fé no 
Brasil, o que é, em outras palavras, 
negar-me patriotismo Sr. Presidente, de 
fato, as palavras do Sr. Brasilio Machado 
Neto, mesmo tomadas na acepção de 
fôrça de expressão, traduzem aquela 
amargura, equêle pessimismo a que 
aludiu há pouco o nobre Senador Flavio 
Guimarães, representante do Estado do 
Paraná. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Em 
relação à Petrobrás. 

CANTI: – Enquanto S. Ex.ª, mesmo 
em relação à Petrobrás, não vislumbra 
uma nesga de sol no horizonte umbroso, 
eu, nacionalista, com o espírito límpido 
por um patriotismo que encara, de frente 
os fatos, acredito piamente superaremos 
as dificuldades e viremos a ter com a 
Petrobrás ou com as modificações que 
venham e. ser nela introduzidas o 
petróleo indispensável. 

Nessa luta, no terreno petrolífero, é 
preciso uma vez por tôdas, fique 
esclarecido; não foi no sentido de que a 
Petrobrás era o que de melhor poderia 
ser oferecido à Nação, mas o que 
poderíamos, dentro de possibilidades de 
ordem relativa, dara ao povo brasileiro 
como instrumento para obtenção do 
petróleo. Esta a nossa compreensão. 

Confesso. Sr. Presidente, que  
me sati intransigentemente, até  
quanto puderam minhas fracas fôrças, 
pela solução estatal do problema, que  
eu levaria às suas últimas consequências. 
Se de mim dependesse, a esta hora  
os trustes estrangeiros que exploram  
o petróleo, já estariam arruenando  
suas malas para retornarem 
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aos seus países de origem. Realmente, o 
que permitia minha emenda como 
concessão excepcionalissima , em um 
prazo a fim de que o Govêrno não só 
planificasse como, também tratasse do 
retorno do capital estrangeiro às nações 
de origem. O Senado, porém, na sua alta 
sabedoria, na compreensão ponderada 
das nossas necessidades, rejeitou, 
infelizmente, muita emenda. E quero Sr. 
Presidente, desta tribuna, render minhas 
homenagens àqueles que se opuseram 
ao meu ponto de vista, nem por isso 
deixaram de ser patriotas ao seu modo, 
talvez supondo que assim melhor 
atenderiam aos interêsses da nação. 

Sr. Presidente, quando um homem da 
inteligência e da responsabilidade do Sr. 
Brazilio Machado Netto ocupa as colunas 
dos jornais e fala à Nação eu me permito 
dizer a S. S., sem nenhum menospreso, 
que deve fazê-Io, sopesando as suas 
obrigações e responsabilidades. Suas 
palavras serão ponderadas, passarão pelo 
crivo da opinião pública. 

A "Nata" foi realmente pessimista. 
Por que razão pode S. S. avançar no 

futuro quinhentos anos sôbre os destinos 
do Brasil? Quem de nós, nêste instante, a 
não ser dentro do cálculo das 
probabilidades, pode dizer o que virá a 
ser esta Nação dentro de um século? 
Quem pode dizer se daqui a quinhentos 
anos o próprio poderio  econômico dos 
Estados Unidos não se terá transposto 
para as mãos dos brasileiros? 

Ninguém! A própria natureza arara 
nas suas entranhas, vez por outra, nos 
oferece possibilidades inauditas de 
renovação e reconstrução que, sequer, 
poderíamos imaginar. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Na 
própria carta que dirigiu a V. Ex.ª e cujos 
elogios subscrevo com tôda a satisfação, 
o Sr. Brasilio Machado Neto diz: Deus 
queira que V. Ex.ª esteja certo e eu 
errado. Admitiu portanto, essa hipótese. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não tenho dúvida a 
êsse respeito. Apenas estou fazendo 
notar que não é por estranhar as palavras 
do Sr. Brasilio Machado Neto que eu 
tenho dito ser aquela sua expressão uma 
profissão de fé pessimista, de quem não 
acredita nos destinos do Brasil. Se 
examinarmos fundamentalmente o caso, 
teremos que o apresentar ainda sob outro 
aspecto. Parece que os Senadores que 
votaram a Petrobrás sequer tenham tido a 
consciência do que estavam fazendo, o 
que, afinal, não é verdade. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
Tiveram consciência tão apurada das 
responsabilidades que ofereceram 
emendas, subemendas e profundos e 
memoráveis e pareceres. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Eu poderia estomagar-
me, se revestido de hiper-sensibilidade, 
como parece estar o ilustre Senhor 
Brasilio Machado Neto. Pelo enunciado 
de suas palavras, elas equivalem, se 
fôsse meu propósito comentá-las sem 
espírito afetuoso, a uma censura aos 
Senadores que votaram a Petrobrás, ou 
então atribuem incompetência a êsses 
parlamentares. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Absolutamente. O ponto de vista frio, 
técnico em que se coloca S. S. é tranquilo 
e discutido com alto pensamento nos 
destinos da nacionalidade e de grande 
respeito ao Congresso Nacional. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Vou tocar na questão 
financeira. Já que V. Ex.ª tira o assunto dos 
seus marcos, das suas lindes naturais, 
para transpo-lo a outra, distância, permito-
me um parentese não para parafrasear a 
carta do Senhor Brasílio Machado Neto, 
mas para tirar dela e do aparte de V. Ex.ª 
as conclusões naturais a que pode chegar 
qualquer espiríto. 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES: – O 
conteudo da carta é sincero; é questão de 
interpretação. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Por isso disse: não vou 
ilegível a carta. 

A questão financeira foi objetiva 
ilegível encarada pelo ilustre representante 
do Rio Grande do Sul , Senador Alberto 
Pasqualim. S. Ex.ª, ilegível ignora, e um 
técnico especializado nesse assunto. 
Demonstrou a sociedade, em discurso 
notável, aqui ilegível, que poderíamos 
enfrentar as dificuldades iniciais da 
Petrobras, a fim de que o problema 
tomasse impulso, do que dependera, 
naturalmente a sua projeção ilegível 
assegurando-se, distante vitoria ilegível 
desse terreno tão difícil. ilegível S. Ex.ª 
que, no dominio financeiro não iríamos 
entrar pelos caminhos das primeiras 
conjecturas ou hipoteses e, sim, 
penetraríamos pelas doações constantes 
do próprio orçamento, pelos ilegível 
orçamentos, ja escolhidos e votados por 
esta casa, e que, assim, não se tratava de 
uma hipótese, mas de um fato 
orçamentario, do qual não era ilegível 
duvidar. A essa hipotese eu admitiria com 
a deveria venia, que, em assunto de 
petroleo, desde que começada e verificada 
a sua possibilidade nenhuma duvida existe 
no espirito aos brasileiros de que impulso, 
por uma lei mecanica, seria de tal forma, 
que não poderia mais parar, trazendo para 
o nosso país os elementos indispensaveis, 
a fôrça financeira necessaria para a 
obtenção dos resultados praticos. 

Permito-me, agora, proferir algumas 
palavras sôbre o capital estrangeiro. 

Quem, neste Senado, afirmou 
alguma vez, qual o homem de 
responsabilidade que proferiu, nesta 
Casa, uma única palavra contra o capital 
estrangeiro? Ninguém. 

Declaramos e proclamamos, nós, os 
nacionalistas – o que, aliás, e vai 
unânime nesta Casa, quer e analistas 
quer de não nacionalistas – que o 
capital estrangeiro e uma necessidade 
para o Brasil. Mas, uma necessidade que 
venha para êste país, não como capital 
de exploração desumana de nossa gente, 
e, sim, como elementos construtor e 
edificador de nacionalidade, servindo 
inclusive, às terras de onde é originário. 

Se êste nacionalismo é rebarbativo, 
jacobino, a outrance censurável e 
condenável, então, Sr. Presidente, tenho 
a honra de me apresentar no pelourinho 
da opinião pública. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Pelo 
contrário, muito louvável. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Verifica-se, portanto, 
que não somos contrários a êsse capital. 

O que friso, mais uma vez, nesta 
Casa, e que já tivemos, no assunto, as 
leis mais liberais. Quem quer que fôsse, 
sociedade ou particular, podia obter, sob 
o amparo da Constituição e das leis, tudo 
que quisesse: concessões ou propriedade 
de jazidas. 

Nada obstante, ninguém surgiu com 
uma pretensão positiva nêsse terreno. Só 
agora, quando a Nação desperta, quando 
os técnicos que afirmavam não possuirmos 
petróleo em nosso subsolo foram postos à 
margem pela verdade dos fatos; só agora, 
quando o povo brasileiro sua a camisa para 
extrair petróleo; só agora quando se 
reconhece essa realidade surge o clamor, 
na voz dos trustes internacionais, 
afirmando que não podemos enfrentar o 
problema e que estamos caminhando para 
a ruína, quando podíamos inverter êsses 
capitais em setores outros da vida nacional! 

Podia eu render-me a tais 
argumentos, sem combatê-los de frente? 

Podia permitir que, numa Nação 
como a nossa, se debatesse por esta 
forma, capítulo tão importante quanto o 
da produção petrolífera? 

Podia eu permitir, indiferentemente, 
que os pretendentes a concessões as 
obtivessem para, talvez, utilizá-Ias em 
detrimento da riqueza e da economia do 
Brasil? 

Jamais! De maneira alguma! 

Esta a minha atitude! Esta a 
realidade! 

Neguei patriotismo ao Sr. Basilio 
Machado Neto? 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Absolutamente. O nobre colega é, 
invariàvelmente, um dos oradores mais 
polidos e elegantes do Senado (Apoiados) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Não lhe neguei patriotismo. Declarei, 
apenas, que êle não tinha fé. 

Sr. Presidente, a fé é um fenômeno 
moral que transcende até mesmo ao 
indizível. A fé é sentimento. 

Quando diz que não tenho fé em que 
possamos resolver os problemas do 
petróleo com a Petrobrás, confesso que 
perdi a fé na Câmara e no Senado 
brasileiros, no esfôrço dessa pleiade de 
homens vigorosos e inteligentes que 
prestaras suas melhores horas patrióticas 
no trato dêsse grande problema, qual seja 
o da redenção nacional? 

Não atentou para isso o Sr. Brazílio 
Machado Neto, que veio, diante da nação 
estarrecida, com a alta responsabilidade 
das suas funções, exprimir a nota 
pessimista – que melhor caberia dentro 
de uma página de Eclesiastes – de que 
nem daqui a quinhentos anos teremos 
petróleo com a Petrobrás. Dizer que isso 
é pessimismo, Sr. Presidente, não é 
afirmar que S. Ex.ª seja impatriota... 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – E' 
apenas fôrça de expressão amarga, que 
traduz profunda convicção intima do 
problema. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Uma expressão amarga 
– diz o nobre colega. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Permita V. Ex.ª que exponha meu 
pensamento: às vezes nossa dúvida em 
tôrno de acontecimentos humanos não 
quer dizer que se torne em realidade 
(Muito bem) – O argumento apresentado 
pelo colega, Senador Plínio Pompeu, foi o 
de que, para a extração do petróleo, 
precisariamos de 36 biliões de cruzeiros e 
ainda, grande quantidade de divisas ouro. 
E' natural que convença um pouco a 
descrença em relação à possibilidade da 
produção do petróleo brasileiro. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Êsse aspecto foi, aliás 
brilhantemente comentado e respondido 
pelo nosso colega. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente, V. Ex.ª tem razão; não se 
pode, entretanto, evitar que êsses 
argumentos deixem de viver no espírito 
de cada um de nós; e se cristalizem numa 
idéia fixa em relação ao problema. Não 
quer dizer que sejam realidade: pode tudo 
ser sombra, mas inegável sinceridade. 

A dúvida pode surgir com o exame 
do fato. E' idéia oposta entre dois juízes. 
Por isso o debate do problema vem para 
esclarecer o pensamento e firmá-lo, 
definitivamente. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, V. Ex.ª 
há de me permitir que frize desta tribuna 
que não me cabe mais nesta altura dos 
acontecimentos, reexaminar a questão da 
petrobrás, matéria já vencida nesta Casa. 
O que me trouxe à tribuna foi apenas o 
desejo de esclarecer meu pensamento e 
oferecer ao Sr. Brazilio Machado Neto, 
com as minhas homenagens, os 
esclarecimentos que lhe deveria prestar 
em tôrno dos acontecimentos. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – V. 
Ex.ª está dando esclarecimentos não só 
ao Sr. Brazílio Machado Neto, mas ao 
Senado, que o ouve com tôda a atenção. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Diz S. S.: 

"Não avancei proposição falsa ao 
dizer que a Petrobrás não nos dará 
petróleo nem daqui a quinhentos anos". 

Meu nobre colega; V. Ex.ª há de 
convir que aqui já não há uma fôrça de 
expressão apenas amarga. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –
Permita o nobre orador: se a Petrobrás não 
 

nos der petróleo dentro de dez, quinze ou 
vinte anos, então não o dará nem em 
quinhentos... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não tenha dúvida V. 
Ex.ª, mas estou convencido de que a 
Petrobrás não nos dará petróleo apenas 
dentro de dez ou quinze anos, mas sim 
dentro de cinco anos. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Deus ouça V. Ex.ª 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Já está ouvindo, Sr. 
Presidente. Já estamos produzindo 
petróleo. Se não é muito, já é o esboço, o 
sinal dos tempos. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Isso tal antes da Petrobrás. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, então se 
antes da Petrobrás gotejava, excudava ou 
gorgolejava o nosso petróleo, agora, com 
muito maior maior veras, êle surgirá das 
entranhas da terra às golfadas, aos 
cachões, propocionando a riqueza e a 
prosperidade à nossa pátria. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Assim seja! 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Veja V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, que todos estamos 
contagiados pelo mesmo entusiasmo. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Estou contagiado com o entusiasmo de V. 
Ex.ª 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, não 
quero terminar minhas palavras sem 
agradecer ao Sr. Brasílio Machado Neto o 
fecho de sua carta, que é sobremaneira 
gentil. 

Gosto de contender com os homens 
bem educados; gosto de discutir com êles 
e até, às vezes, Sr. Presidente, me dou 
ao desfastio de sabatiná-Ios de modo a 
que daí possa surgir alguma coisa que 
nos esclareça devidamente. 

Desta sorte, não se arreceie S. Ex.ª 
Pode continuar com o seu ponto de vista. 
Agradeço o que me deseja e acredito que 
fale de coração. 

Se o ponto de vista de S. Ex.ª estiver 
certo, evidentemente os destinos 
econômicos de nossa pátria se 
procrastinarão por muito tempo. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Os 
votos do Senado são para que V. Ex.ª 
esteja certo e não o eminente Sr. Brazilio 
Machado Neto. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – E' o que estou  
temendo. 

Sr. Presidente, eram estas as 
palavras que tinha a dizer e estou 
convencido de que fui fiel, traduzindo, 
com a leitura da carta, o pensamento do 
Sr. Brazilio Machado Neto, Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 

Deixam de comparecer os Srs 
Senadores: 

 
Alvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Carlos Saboya. 
Ferreira de Souza. 
Assis Chateaubriand. 
Novaes Filho. 
Walter Franco. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Luiz Tinoco. 
Cesar Vergueiro. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Othon Mäder. 
Roberto Glasser. 
Alfredo Simch (20). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 

mesa, vários requerimentos que vão ser 
lidos. 
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São lidos e sucessivamente 
aprovados, os seguintes: 

 
REQUERIMENTOS 

 
Nº 181 – 1953 

 
Requeiro que seja dada para 

Ordem do Dia da próxima sessão a 
discussão e votação do Projeto de lei 
da Câmara nº 31-53, visto já haver 
transitado por tôdas as Comissões às 
quais foram solicitadas pareceres e 
estas já se pronunciaram 
favoràvelmente. 

Sala das Sessões em 3 de julho 
de 1953. – Joaquim Pires. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 182-1953 

 
Requeiro com assento no art. 122 

a, do Regimento, que seja dado para 
Ordem do Dia da próxima sessão o 
Projeto de Lei da Câmara nº 137-53 
que dispõe sôbre créditos 
orçamentarios destinados à defesa 
contra as secas do Nordeste. 

Sala das Sessões em 3 de julho 
de 1953. – Joaquim Pires.  

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 183 – 1953 

 
Requeiro dispensa de intersticio 

para inclusão na Ordem do Dia da 
sessão seguinte do Projeto de Lei da 
Câmara, n. 107, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 1.500.000,00, para atender a 
despesas com o II Congresso de Latino-
Americano de Ortopedia e 
Traumatologia e o X Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, 
cujos pareceres já foram relatados. 

Sala das Sessões, em 3 de julho 
de 1953. – Joaquim Pires. – Apolônio 
Sales. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 184 – 1953 

 
Requeremos urgência para o 

Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n. 148, de 1953, que 
retifica a Lei n. 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1953, a 
fim de ser discutido e votado nos 
têrmos do artigo 155, § 3º do 
Regimento Interno. 

Sala das Sessões. em 3 de julho 
de 1953. – Costa Pereira. – Levindo 
Coelho. – Ezechias da Rocha. – Melo 
Vianna. – Anisio Jobim. – Cícero de 
Vasconcelos. – Flávio Guimarães. – 
Onofre Gomes. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 185 – 1953 

 
Requeremos urgência para o 

Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n. 85, de 1951, que cria o 
Ministério de Saúde e Assistência e dá 
outras providências, a fim de ser 
discutido e votado nos têrmos do art. 
155, § 3º do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 
1953. – Alfredo Neves. – Ezechias 

da Rocha. – Levindo Coelho. – Djair 
Brindeiro. – Ruy Carneiro. – Area 
Leão. – Pereira Pinto. – Vivaldo Lima. 
– Sá Tinoco. – Attilio Vivacqua. – 
Antônio Bayma. – Vitorino Freire. 

Vem a mesa e é lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 186-53 
 

Requeremos urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n. 129, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo ministerio da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00, 
destinado a auxiliar os municipios 
catarinenses na reconstrução das 
obras públicas destruidas ou 
danificadas por enchentes, a fim de ser 
discutido e votado nos termos do art. 
155, § 3. do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 3 3de julho 
de 1953. – Gomes de Oliveira. – 
Francisco Gallotti. – Alberto Pasqualini. 
– Camilo Mercio. – Flavio Guimarães. 
– Vivaldo Lima. – Anisio Jobim. – Attilio 
Vivacqua. Ezechias da Rocha. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
discussão dêste requerimento fica 
adiada para ocasião oportuna, visto 
não poderem, pelo Regimento, constar 
na mesma sessão mais de duas 
proposições em regime de urgência. 

Vem à Mesa, é lido e deferido 
pelo Sr. residente o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 187-53 

 
Requeiro que o Poder Executivo 

informe por intermédio do Sr. Ministro 
da Fazenda: 

a) a quanto montou em 1952 o 
adicional de ilegível sôbre o impôsto 
de renda; 

b) idem quanto ao período de 10 
de janeiro de 1953 a 30 de junho de 
1953; 

c) a quanto montou a arrecadação 
de outras procedências destinadas ao 
Banco do Desenvolvimento Econômico 
em período idêntico às letras 
anteriores; 

d) quais as aplicações dos 
referidos fundos, a saber: 

1º) – emprestimos efetuados e a 
quem foram conedidos; 

2º2 – quais as importâncias já 
efetivamente entregues aos 
beneficiados. 

e) quais as despesas do Banco do 
Desenvolvimento Econômico desde a 
sua instalação a saber: 

1) despesas de instalação. 
2) despesas de funcionamento em 

material a pessoas em totais mensais. 
S. S., em 3 de julho de 1953. – 

Alencastro Guimarães. 
O SR. PRESIDENTE: – Pelo 

nobre Senador Sr. Attilio Vivacqua foi 
enviado à Mesa, a fim de ser 
publicado, nos têrmos do Regimento o 
seguinte: 

 
DISCURSO 

 
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 

Exmo. Sr. Presidente, Transcorre, 
hoje, o segundo aniversário da sanção 
da Lei nº 1.390, que inclue entre as 
contravenções penais a prática de atos 
resultantes de preconceitos de raça e 
de côr. 

Embora a defea dos princípios 
democráticos e dos ilegível do homem 
constitua um compromisso 
fundamental do estatuto político da 
comunidade internacional, criada após 
a terceira guerra, êsse hediondo 
preconceito ainda subsiste no seio de 
diversas nações. 

Mas, uma civilização não pode 
ornar-se com o título de civilização 
Cristã, enquanto conservar esse 
resíduo da escravatura e do 
colonialismo. 

Nossa Pátria, cujos filhos são 
criados no aconchêgo da mãe prêta, 
deve ao trabalho, à inteligência e aos 
sacrifícios da raça sofredora, leal, e 
laboriosa, os maiores serviços no 
desbravamento e na posse da terra, na 
criação de nossas riquezas e de nosso 
progresso, além de sua gloriosa 
participação na conquista da nossa 
independência. 

Felizmente, o nosso sentimento 
de igualdade e de justiça nos coloca 
numa exemplar posição perante o 
mundo, quando assistimos à 
sobrevivência do racismo entre nações 
que tem as mais graves 
responsabilidades na história de nossa 
época. 

Incumbe ao Brasil um 
preeminente e decisivo papel na 
cruzada da valorização econômica, 
cultural e social dos homens de côr de 
todos os continentes. 

Ao ensejo da comemoração  
do advento desse dignificante 
diploma legal, que é a Lei 1.390 –  
a Lei Afonso Arinos, creio exprimir  
o desejo do Senado, congratulando-
me com a União dos Homens de  
Côr e reafirmando o compromisso  
de continuar e servir à democracia 
patriótica e humana causa  
da extinção dos preconceitos  
raciais. 

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

A Ordem do Dia consta de – 
Trabalho das Comissões. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
levantar a sessão, designando para a 
do próximo dia 7, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 348, de 
1949, que altera o artigo 114 do 
Decreto-Lei nº 483, de 8 de Junho de 
1938 (Código do Ar). (Com 
pareceres: 

I) sôbre o Projeto: ns. 733-52, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade; e 734-52, da 
de Finanças, favorável, com as 
emendas que oferece, sob ns 2, 3 e 
4: 

II) sôbre a emenda de Plenário 
(nº 5): ns. 527-53, da Comissão de 
Constituicão e Justica, pela 
constitucionalidade; e 528-53, da 
Comissão de Finanças, pela 
rejeição). 

Votação, em discussão única,  
do Projeto de Lei da Câmara  
dos Deputados nº 31, de 1953, que 
altera os quadros de pessoal  
das Secretarias dos Tribunais 
Regionais Eleitorais do Amazonas, 
Mato Grosso, Goiás, Maranhão, 
Piauí, Paraíba e Pernambuco. 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício, concedida 
na sessão de 3-7-53, a reque- 
 

rimento do Sr. Senador  
Joaquim Pires, tendo: Pareceres:  
1 – Sôbre o Projeto: nº 359, de 1953, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; nº 
360, de 1953, da Comissão de 
Finanças, favorável; II – Sôbre a 
emenda do Plenário: nº 541, de 1953, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, contrario (por 
inconstitucionalidade): nº 542, de 
1953, da Comissão de Finanças, 
contrário. 

Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara nº 304, de 1950, 
que modifica o Decreto-Lei nº 8.768, 
de 21 de Janeiro de 1946, que 
concede aumento aos pensionistas 
do IPASE e dá outras providências 
(Incluído em Ordem do Dia nos 
têrmos do artigo 90, letra a, do 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 1-7-53, do 
Requerimento nº 177-53, tendo 
pareceres favoráveis das Comissões 
de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social e dependente de 
pronunciamento, em plenário, da 
Comissão de finanças). 

Discussão única do Projeto  
de Decreto Legislativo nº 114 de 
1952, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova a Convenção 
Internacional assinada em ilegível, 
em de 6 de Outubro de 1921, que 
modificou a Convenção do Metro, 
firmada em Paris em 28 de Maio de 
1875, (Com pareceres favoráveis ns. 
143-53, da Comissão de Educação e 
Cultura; 144-53, da de Relações 
Exteriores; e 520-53, da de 
Economia). 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara das Deputados nº 
107, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Fducação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 1.500.000,00, para atender a 
despesas com o II Congresso Latino 
Americano de Ortopedia e 
Traumatologia e o X Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia (Incluído em Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão de 3-
7-1953 a requerimento do Sr. 
Senador Joaquim Pires, tendo: 
Pareceres favoráveis: nº 522, de 
1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça: nº 523, de 1953, da 
Comissão de Educação e Cultura; nº 
524, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara dos Deputados  
nº 137, de 1953, que dispõe sôbre  
os créditos orçamentários destinados 
à defesa contra as sêcas do 
Nordeste, eleva os limites dos 
prêmios de acudes por cooperação,  
e dá outras providências (incluido 
em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de intersticio, concedida  
na sessão de 3-7-1953, a 
requerimento do Sr. Senador Joaquim 
Pires. tendo Parecer favorável: sob nº 
545, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

Levanta-se a sessão às 16 horas 
e 5 minutos. 

 
ERRATA – Fica sem efeito  

a republicação feita no "D. C. N." de  
3 do corrente, página 6.202.  
feita aliás, à revelia do Senado 
Federal. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secret´´ario – Vespasiano Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira 
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Julio Barbosa, Diretor 
Geral da Secretaria do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino - Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo (*). 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindemberg. 
7 – Cesar Vergueira. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco (**) 
(*) Substituido interinamente pelo 

Senador Cicero de Vasconcelos. 
(**) Substituido interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretario – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e sextas-

feiras, às l6 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Aloysio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituido pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marilia ilegível Amando. 
Reuniões às quintas-feiras. às 

9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-

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

de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às 15 

horas. 

SENADO FEDERAL Comissões Ilegível 
 

Especial para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 

2, de 1949. 
 

Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galoltti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
 

Especial para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 

1, de 1 951. 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
 

Clodomir Cardoso 
Ivo d'Aquino. 
 

Alfredo Neves. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

João Villasbôas. 
 

Joaquim Pires. 
 

Alberto Pasqualini. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade. 

 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 

1 – Alexandre Marcondes Filho –
Presidente. 

 

2 – Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 

 

3 – Ferreira de Souza – Relator 
Geral. 

 

4 – Attilio Vivaqua 
 

3 – Victorino Freire 
 

Secretário – João Alfredo 
Ravasco de Andrade 

 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
 

Mozart Lago – Presidente 
 

Alvaro Apolpho – Vice 
Presidente. 

 

João Villasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Domingos Vellasco. 
 

Victorino Freire. 
 

Secretário – Ninor Borges 
ilegível 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – 
Presidente. 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho 
Secretario – Gloria Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, às 16 

horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretario – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituindo o Sr, Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente 
Alfredo Simon – Vice-Presidente. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Duvral Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às 15 

horas. 
 

Transportes, Comunicações e Obras 
Publicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Otbon Mâder. 
Antonio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 16 

horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente. 
Luis Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago, 
 

Costa Pereira. 
 

Secretario – Franklin Palmeira. 
 

Reuniões às têrças-feiras, às 17 
horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
 

Landulpho Alves – Vice-
Presidente. 

 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateaubriand 

Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 

Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice Presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído 

pelo Senador Carlos Lindemberg. 
Secretário – Ary Kerber Veiga de 

Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 

 
Legislação Social 

 
1– Carlos Games de Oliveira –

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-feiras, às 1 

horas. 
 

Especial de Investigação sôbre as 
concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 

relacionados. 
 

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

 
Parlamentar de inquérito sôbre o 

cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
 

Secretário – Laura Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente  
 

2 – Attilio Vivacqua – Vice-
Presidente. 

 

3 – Dario Cardoso – Relator 
 

Secretário – José da Silva Lisbôa. 
 

AuxiIiar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

 

Reuniões às sextas-feiras, às 1 
horas. 
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ATAS DAS COMISSÕES 
 

COMISSÕES DE FINANÇAS 
 

14ª REUNIÃO, EM 25 DE JUNHO DE 
1953 5ª EXTRAORDINARIA 

 
Ás 13 horas e 45 minutos, sob a 

presidência dos Srs. Ismar de Gois e Ivo 
d'Aquino, presentes os Srs. Apolônio Sales, 
Cesar Vergueiro, Domingos Valesco, Durval 
Cruz, Ferreira de Sousa, Joaquim Pires e 
Pinto Aleixo reune-se a Comissão de 
Finanças. Deixam de comparecer os Srs. 
Alberto Parqualini Carlos Lindenberg. 
Cícero de Vasconcelos, Plínio Pompeu, 
Veloso Borges e Vitorino Freire. 

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

 
EXPEDIENTE 

 
Convite do comandante e Oficiais do 

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para 
as festividades comemorativas do 97º 
aniversário de sua fundação. 

Inteirada 
Distribuição; 
São distribuídos pelo Sr. Presidente: 
Ao Sr. Domingos Velasco, o Projeto de 

Lei da Câmara nº 328 de 1950, que fixa a 
divisão administrativa e judiciária do Território 
federal do Rio Branco e abre o crédito 
especial de Cr$ 332.880,00: 

Ao Sr. Veloso Borges, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 122 de 1953, que estende aos 
auditores de 1ª Entrância e aos advogados 
da Justiça Militar, o direito a gratificação 
adicional por tempo de serviço, previsto no 
artigo 13 § 2º da Lei nº 116 de 15 de outubro 
de 1947. 

E' também redistribuído pelo Senhor 
Presidente ao Sr. Joaquim Pimero 85 de 
1951, que cria o Ministérios, o Projeto de Lei 
da Câmara núrio da Saúde e da outras 
providencias. 

Dando início ao estudo da matéria 
constante de pauta o Sr. Presidente Sales, 
que oferece parecer favorável concede a 
palavra ao Sr. Apolônio ao Projeto do 
Decreto Legislativo número 86 de 1953 que 
aprova ao contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e o Comércio e 
Indústria Barbosa e Marques S.A. 

A Comissão aprova o parecer. 
A seguir, solicita o Sr. Apolônio Sales 

seja o estudo do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13 de 1953, que mantém a 
decisão do Tribunal de de contrato celebrado 
entre o Minis-Contas que negou registro ao 
termo gueira de Assis e sua mulher 
Raimuntério Agricultura e Juvenal Noda 
Arlinda Nogueira, convertido em diligência 
para que sobre a matéria se pronuncie o 
Ministério da Agricultura. 

em continuação, relata o Sr. Cesar  
A Comissão concede a diligência 

Vergueiro com pareceres favoráveis. 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 76 

de 1952, que autoriza o Tribunal de contas a 
registrar o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e André J. Meyer: 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 132 
de 1952, que aprova o contrato celebrado 
entre o Ministério da Aeronáutica e Paulo 
Joaquim Janson Coutinho. 

Os pareceres são ambos aprovados 
pela Comissão. 

De posse da palavra, emite o Senhor 
Domingos Velasco parecer favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 238 de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir á 
Presidência da República, o crédito especial 
de Cr$ 203.320,00 para atender á despesa 
prevista no art. 5º da Lei nº 1.313, de 1º de 
janeiro de 1951. 

A Comissão aprova o parecer. 
Volve à Comissão em virtude de 

emendas o Projeto de Lei da Câmara nº 295 
de 1950, que dispõe sobre a situação dos 
Procuradores das autarquias federais. 

O Sr. Presidente concede a palavra  
ao Sr. Durval Cruz. relator, para 
 

apreciação das referidas emendas 
verificando-se o seguinte resultado: 

Parecer contrário ás de ns. 12, 13,  
15, contra o voto dos Srs. Ferreira de  
Souza e Ismar de Góis, 17, em virtude  
da sub-emenda oferecida á emenda nº 16; e 
19; 

Parecer favorável com sub-emenda ás 
de ns. 14 e 16. 

Quanto a emenda nº 18, manifesta-se a 
Comissão favorável á subemenda 
apresentada pela Comissão de  
constituição e Justiça, tendo o  
Sr. Ferreira de Sousa votado pela  
aprovação da emenda. 

Encerrada a discussão, o Sr. Ferreira de 
Souza faz a seguinte declaração; 

"O meu voto é contrário ao projeto. Se a 
lei faz a distribuição de certos serviços em 
autarquias, dá-lhes também autonomia 
econômica e jurídica. Logo, somente elas, 
dentro das suas leis e dos seus recursos, é 
que poderão fixar os vencimentos dos seus 
servidores. Por outro lado, a técnica do 
projeto é reprovável, parecendo-me da nossa 
Lei Magna, não são reguladores as leis que 
se limitam a equiparar mesmo 
inconstitucional pois em face um cargo de um 
serviço ao de outro. 

O dispositivo constitucional (art. 63, IV) 
tem por objetivo determinar que o Legislativo, 
ao criar cada cargo, estabeleça, os 
vencimentos dos respectivos ocupantes. 
Acresce que equiparação proposta é 
inteiramente desajustada, de vez que não há 
correspondência lógica ou de funções entre 
os procuradores das entidades autárquicas e 
os membros do Ministério Público. Este é de 
criação constitucional e tem por fim a defesa 
geral da sociedade e a defesa da União e 
das entidades a ela pertencentes, enquanto 
que os procuradores das autarquias são 
simples advogados ou consultores das suas 
entidades. Os membros do Ministério Público 
têm um campo de ação muito largo, pois 
necessitam conhecer muitos ramos da 
legislação, ao passo que os procuradores 
das autarquias precisam normalmente de 
conhecimentos especializados nos ramos de 
suas autarquias". 

Prosseguindo oferece o Sr. Ferreira de 
Sousa parecer sobre a emenda número 5, 
apresentada em plenário ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 346 de 1949, que altera o artigo 
114, do Decreto-lei nº 483, de 8 de junho de 
1938. 

Esclarece o relator os inconvenientes 
que acarretariam a aprovação da emenda, de 
vez que a mesma envolve matéria de 
natureza técnica, afeta á competência do 
Ministério da Aeronáutica e já devidamente 
disciplinada. 

A Comissão aprova o parecer contrário 
do relator. 

Em continuação, emite o Sr. Ismar de 
Gois longo parecer ao Projeto de Resolução 
nº 10 de 1952, que dispõe sobre a 
aposentadoria de funcionário do Senado que 
conta 35 anos de serviço público, 
manifestando-se contrário á emenda e a sub-
emenda ferecidas respectivamente, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e Pela 
Comisso Diretora, apresentando outra 
emenda que dá nova redaço ao § 2º do art. 
1º do projeto. 

Da proposição pede vista o Senhor 
Durval Cruz. 

Finalmente, oferece o Sr. Joaquim Pires 
parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 85 de 1951, que cria o  
Ministério da Saúde e dá outras providências, 
e contrário á emenda ao mesmo 
apresentada. 

Em discussão, pede o Sr Ferreira de 
Souza, o adiamento do exame da matéria 
para a reunião seguinte. 

A Comissão concede o adiamento. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

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

77ª SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1953 
 

ORADORES INSCRITOS PARA O 
EXPEDIENTE 

 
1º Sen. Alencastro Guimarães. 
2º Sen. Hamilton Nogueira. 
3º Sen. João Villasboas. 
4º Sen. Ivo d'Aquino. 
 

ATA DA 76ª SESSÃO EM 7 DE JULHO 
DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. MARCONDES 

FILHO, VICE-PRESIDENTE 
 
Ás 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Antonio Bayma. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Djair Brindeiro. 
Ezequias da Rocha. 
Julio Leite. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Mario Motta. 
João Villasboas. 
Vespasiano Martins. 
Flavio Guimarães 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Camilo Mercio (30). 
 
O SR PRESIDENTE: – Acha-se 

presente 30 Srs. Senadores.  
Havendo número legal, está aberta  
a sessão Vai-se proceder á leitura da  
ata. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º) 
procede á leitura da ata  
da sessão anterior, que, posta  
e discussão, é sem debate  
aprovada. 

O SR 1º Secretário lê o  
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens: 
De ns. 135 a 137-53, do Sr.  

Presidente da República, devolvendo 
autógrafos dos Projetos de Leis da  
Câmara ns. 362 e 373-52 e 86-53, já 
sancionados. 

 

Ofícios: 
Do Sr. Secretário da Presidência 

República, devolvendo autógrafos do  
Projeto de Lei da Câmara número 84,  
de 1953. em vista, de sôbre os mesmos,  
não se haver manifestado o Sr.  
Presidente da República no prazo 
constitucional. 

– Á promulgação. 
Do mesmo Senhor (encaminhando 

os seguintes: 
 

INFORMAÇÕES 
 
Rio de Janeiro,em 4 de julho de 

1853. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de acusar o recebimento do ofício 
de Vossa Excelência nº 536, de  
26 de junho de 1953, rela- 
 

tivo ás informações prestadas pela 
Superintendência das emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional, a 
respeito da venda das terras denominadas 
"Divisão Boa vista". 

Tão logo me veio ás mãos o referido 
ofício, solicitei informações á 
Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional, a fim 
de prestar esclarecimentos a Vossa 
Excelência sôbre a infortunada linguagem 
usada na correspondência que foi 
anteriormente enviada ao Senado, atendondo 
a requerimento formulado pelo eminente 
Senador João Villasboas. 

Transmito a Vossa Excelência, em 
anexo, as explicações que acabo de receber 
daquela Superintendência. 

Espero que os esclarecimentos da 
Superintendência satisfaçam a Vossa 
Excelência e que, dessa maneira, fique 
ressarcido o desrespeito ás normas de 
cortezia por que se deve pautar a linguagem 
da correspondência dirigida pelo Executivo a 
êsse alto Órgão do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para 
apresentar a Vossa Excelência os protestos 
da minha alta estima e mais distinta 
consideração. – Lourival Fontes Secretário 
da Presidência da República. 

A sua Excelência o Senador Alfredo 
Neves, 1º Secretário do Senado Federal. 

 
Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional. 
 
Em 2 de julho de 1953. 
Senhor Embaixador: 
Tenho presente o ofício nº 48.213. de 

26 de junho último, com o qual Vossa 
Excelência encaminhou a esta 
Superintendência o nº 536, da mesma data, 
do Senado Federal, relativo aos 
esclarecimentos prestados, a 15 do mesmo 
mês, quanto ás terras denominadas "Divisão 
Bôa Vista", em atenção ao requerimento 
formulado pelo Senhor Senador João 
Villasboas. 

E' do meu dever informar a Vossa 
Excelência que nenhum propósito poderia 
animar esta Superintendência a faltar coma 
devida áquela Casa Legislativa. Ao 
esclarecer o caso, e para acentuar-lhe matriz, 
lembrou a Superintendência que a Comissão 
de Concorrência, encarregada dêsse mistér 
específico, incidira em equivoco, do qual 
pôde a tempo emendar-se, a ali deixou 
patente que o ilustre Senador João 
Villasboas tivera conhecimento da projetada 
concorrência visando, como isso, mostrar 
que já processava aqui a legalização do 
assunto. O testemunho do ilustre 
representante matoprosessense visou 
elucidar que a Superintendência, no tempo 
devido, cuidava promover a necessária 
licença do Senado. 

Ilegível. 
Posta, assim, em relêvo não ter havido 

por parte desta Superintendência o menor 
intuito de faltar ás regras da cortesia em 
referências ao Senador Federal e aos seus 
conspícuos membros, ora tenho a honra de 
restituir a essa Secretaria o citado ofício da 
Secretaria do Senado, nº 536, de 26 de junho 
pretérito. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência a segurança do meu alto 
apreço. – André Carrazzoni. 
Superintendente. 

– A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Lourival fontes.DD. 

Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República. 

– Ao requerente. 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 30 de junho de 

1933. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a vossa 

Excelência, para que se digno de levar ao 
conhecimento do Senado Federal, que a 
Câmara dos Deputados aprovou a emenda 
dessa Casa. 
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do Congresso Nacional ao Projeto de 
Lei nº 1.876-D, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas o crédito 
especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de cruzeiros), para socorrer as 
populações sacrificadas pelo 
arrombamento do açude público da 
cidade de Triunfo, no Estado de 
Pernambuco, tendo parecer contrário da 
Comissão de Finanças. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os protestos 
da minha distinta consideração – 
Carvalho Sobrinho, Secretário em 
exercício. 

Rio de Janeiro, em 22 de junho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo á consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 867-B, 
de 1951, da Câmara dos Deputados, 
que modifica o artigo, 505 do Decreto-lei 
nº 5.452, de 1 de maio de 1953 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – e 
dá outras providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração – 
Ruy Almeida, Primeiro Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 165, de 1953 

 
Modifica o artigo 505 do Decreto-lei nº 

5.452, de 1 de maio de 1943 – 
Consolidação das Leis do Trabalho – e 

dá outras providencias 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 505 do Decreto-lei  

nº 5.452, de 1 de maio de 1943 – 
 

Consolidação das Leis do Trabalho 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 505. As disposições 
constantes do presente título são 
aplicáveis ais trabalhadores rurais". 

Art. 2º A suspensão do empregado 
rural estável, para efetivação de 
inquérito. 

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

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
DECRETO-LEI Nº 5.452 – DE 1 DE 

MAIO DE 1953 
 

(Consolidação das Leis do Trabalho) 
 
"Art. 505 – São aplicáveis aos 

trabalhos rurais os dispositivos 
constantes dos Capítulos I, II e VI do 
presente titulo" 

A Comissão de Legislação Social. 
Rio de Janeiro, em 30 de junho de 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo á consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei 
número 2.826-B, de 1953 da Câmara 
dos Deputados, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito de Cr$ 
677.892,80 (seiscentos e setenta e sete 
mil, oitocentos e noventa e dois 
cruzeiros e oitenta centavos), para 
pagamento de gratificação de 
magistério. 

Aproveito a oportunidade para 
renovar a Vossa Excelência os protestos 
da minha distinta consideração, – 
Carvalho Sobrinho, Secretário em 
exercício. 

 
Eloina Tavares padrão “J”, da Escola Técnica Nacional, período 
de 19 de setembro de 1946 a 31 de dezembro de 1948 e 
diferença da mesma gratificação referente ao período de 1º de 
agosto de 1949 a 31 de dezembro de 1950............................... 31.340,00 
Jurandir dos Reis Paes Leme, catedrático, padrão “O”, do 
Colégio Pedro II internato, período de 4 de julho a 31 de 
dezembro de 1950................................................................... 4.427,40 
José Dias Barbosa, padrão “J”, da Escola Técnica de Manaus, 
período de 1 de agosto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949.......................................................................................  1.530,00 
Pedro Pinheiro de Souza, padrão "J", da Escola Industrial de 
Natal, período de 15 de maio a 31 de dezembro de 1950........... 5.208,30 
Maria Pires de Souza Martins, padrão "K", da Escola Técnica 
de São Luis, período de. 28 de setembro de 1948 a 31 de 
dezembro de 1950................................................................... 23.035,00 
Maria Augusta Gadelha de Alencar Araripe, padrão "J". da 
Escola Industrial de Fortaleza, período de 16 de maio a 31 de 
dezembro de 1950................................................................... 5.186,10 
Carlos Sepulvedo, padrão “K” da Escola Técnica de Salvador 
período de 10 de abril a 31 de dezembro de 1950..................... 8.004,00 
Luiz Domingos da Silva Marques, padrão “K”, da Escola 
Técnica de São Paulo período de 1 de agosto de 1948 a 31 de 
dezembro de 1950................................................................... 16.530,00 
Sezefredo Blasehke padrão "J" da Escola Industrial de 
Florianópolis períodos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
1946 e de 1 de agosto a 31 de dezembro de 
1948....................................................................................... 8.900,00 
Pedro Augusto Pinto professor privativo, padrão “L”, de 
Farmácia ilegível da Escola, Nacional de Farmácia, anexa a 
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, em 
disponibilidade período de 18 de setembro de 1948 a de 
dezembro de 1950................................................................... 31 325.00 
Aloísio Teles de Menezes padrão “K”, da Escola Técnica do 
Recife, período de 28 de setembro de 1948 a 31 dezembro de 
1950.......................................................................................  23.035,00 
Maria Dulce Calcer de Bittencourt Pinto de Almeida, padrão “J” 
da Escola Técnica de Salvador, período de 15 de novembro a 
30 de dezembro de 1950.......................................................... 1.058,00 
João José de Almeida Seabra catedrático, “O”, da Faculdade 
de Medicina da Universidade da Bahia, período de 22 de 
setembro de 1945 a 31 de dezembro de 1949............................ 33.070,00 
Benedito Figueiredo padrão "J" da Escola Industrial de Cuiabá, 
período de 28 de setembro de 1948 a 31 de  
dezembro de 1950. 18.609,00 
Benilde Borba de Moura padrão "J”, da Escola Industrial de 
Cuiabá período de 5 de junho de 1949 a 31 de  
dezembro da 1950................................................................... 13.018,00 
Victor Ribeiro Leusinger padrão "O" da Faculdade Nacional, de 
Filosofia na Universidade do Brasil, período de 1 de janeiro de 
1941 a 31 de dezembro de 1949............................................... 70.125,00 
Eleonora Mota Lima de Faria, padrão "J" da Escola Industrias 
de Aracaju, período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 1.530,00 
Humberto da Sorva Moura, padrão “J” da Escola Industrial de 
Aracaju, período de. 1 de agosto de 1948 a 31 de 
 dezembro de 1949.................................................................. 1.530,00 
Jesuíno Freire de Oliveira, padrão "J” da Escola Industrial de 
Aracaju, período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949...................................................................  1.530,00 
Leida Regis, padrão "J" da Escola Industrial de Aracajú, 
períodos de 1 de agosto de 1918 a 31 de dezembro de 1949 e 
de 28 de setembro de 1948 a 31 de  
dezembro de 1950................................................................... 82.845,00 
Manuel Messias dos Santos, padrão "J" da Escola Industrial de 
Aracaju período de 1 ce agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 1.530,00 
Maria de Aguiar Barreto, Padrão "J" da Escola Industrial de 
Aracajú período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 1.530,00 
Artur Santana, padrão "J" da Escola Industrial de Aracajú, 
período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 8.780,00 
Edmundo Chagas padrão "J" da Escola Técnica de Campos 
período de 1 de agosto de 1948 a 31 de dezembro de 1949....... 8.780,00 
Francisco de Paula e Silva, padrão "J” da Escola Industrial, de 
Teresina, período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 8.789,00 
Hudebrando de Sousa, padrão "J" da Escola Técnica de 
Campos, período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 8.789,00 
João Nepomuceno Meneses, padrão "J" da Escola lndustrial de 
Aracajú, período de 1 de agosto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................................... 6.789,00 
Clotilde Francisca Coelho, padrão “J” da Escola Industrial de 
Florianópolis período de 28 de setembro de 1948 a 14 de março 
de 1949 estabeleceu em 15 de março de 1849......................... 1.827,60 

 

 
PROJETO DE LEI DA CAMARÁ 

 
Nº 166, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 

crédito especial de Cr$ 677,832,30, para pagamento de gratificação magistério. 
 
O Congresso Nacional decreta. 
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da  

Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 677.892,30 (seiscentos e  
setenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros e trinta centavos),  
para pagamento de gratificação de magistério a que tem direito, de acordo  
com o Decreto-lei n 2.885, de 21 de dezembro de 1940 modificados dela  
Decreto-lei: na' 8 315, de 7 de dezembro de 1945, os seguintes professores  
ao mencionado Ministério: 
 

Haroldo Lisboa da Cunha, catedrático, padrão "O", do Colégio 
Pedro II — Internato, período de 16 de outubro a 31 de dezembro 
de 1950............................................................................................ 

Cr$ 

1.887,06 
Tiago Cristovam Faria de Lima, padrão "J" da Escola Técnica 
Nacional, período de 1 de agosto a 31 de dezembro de 1948........ 450,00 
Evendina Camurça Marques dos Santos, padrão "J". da Escola 
Industrial de Fortaleza, Período de 28 de setembro a 31 de 
dezembro de 1948........................................................................... 3.085,00 
Eugênio Trombini PaIerano, padrão "K", da Escola Técnica 
Nacional período de 4 de outubro de 1948 a 31 de dezembro de 
1950 ................................................................................................ 22.867,80 
Josino Pinheiro de Carvalho, padrão "J" da Escala Industrial de 
Aracajú, período de 21 de setembro de 1949 a 31 de dezembro 
de 1950............................................................................................ 10.580,00 
Pantaleao Carvalho, padrão "J" da Escola Industrial de Teresina, 
período de 7 de dezembro de 1948 a 3I de dezembro.................... 17.116,40 
Raul Romano Rangel, padrão "J” da Escola Técnica Nacional, 

período de 17 de agosto de 1948 a 31 de Dezembro de 1949....... 604,50 
Umbelino Pereira Martins padrão K, da Emula Técnica Nacional 

período de 1 de agosto de 1948 a 31 de dezembro de 1949.......... 4.250,00 
Maria Raimunda Tupinambá Gomes, padrão "J", da Escola 
Técnica de São Luís, período de 28 de setembro de 1948 a 31 de 

dezembro de I950..........;................................................................. 18.699,00 
Pedro da Silva Ribeiro, padrão “J", da gemia Industrial e Belém 
período de 10 de agosto a 31 de dezembro de 1950...................... 3.249,70 
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Francisco Pandolfo, padrão "K". da Escola Técnica de Campos, 
período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949..................................................................................................  9.690,00 
Alaide Gomes, padrão "K", da Escola Técnica de Campos, 
período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949..................................................................................................  9.690,00 
Alice Batista Nogueira, padrão "K". da Escola Técnica de  
Campos, período de 1 de agôsto de 1948 a 3 de  
dezembro de 1949.............................................................................  9.690,00 
Alvamar Furtado de Mendonça, padrão "J". da Escola Industrial de 
Natal, período de 11 de maio a 31 de dezembro de 
1950.................................................................................................  5.297,48 
Antônio Monteiro de Morais Nascimento, catedrático, padrão "O".  
da Faculdade de Medicina da Universidade do Recife,  
período de 1 de janeiro a 31 de dezembro  
de 1951............................................................................................. 18.000,00 
Antônio José Coelho de Almeida, catedrático, padrão "O". da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, período  
de 1 de Janeiro a 31 de setembro de 
1951..................................................................................................  12.150,00 
Carlos Marinho de Sousa, catedrático, padrão "O". da  
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife,  
período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro  
de 1951.............................................................................................  18.000,00 
Edgar Altino Correia de Araújo, catedrático, padrão "O". da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, período  
de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 
1951.................................................................................................. 18.000,00 
Ernesto Silva, catedrático, padrão "O". da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Recife, período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro 
de 1951.............................................................................................  18.000,00 
Luiz Inácio de Barros Lima, catedrático, padrão "O". da Faculdade  
de Medicina da Universidade do Recife,  
período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro  
de 1951.............................................................................................  18.000,00 
Tércio Rosado Maia, catedrático, padrão "O". da Faculdade  
de Medicina da Universidade do Recife, período  
de 1º de Janeiro a 31 de dezembro de 
1951..................................................................................................  18.000,00 
Oton Soares de Freitas, catedrático, padrão "O" da Faculdade de 
Medicina de Pôrto Alegre, período de 14 de  
dezembro de 1944 a 31 de dezembro de 
1950..................................................................................................  42.782.20 
Eufrosina Ataide de Oliveira, padrão "J". da Escola Industrial  
de Maceió, período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949.............................................................................  5.780,00 
Pedro Varela, padrão "J". da Escola Técnica de Belo Horizonte, 
período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949.................................................. ................................................  5.780,00 
Felício Tércia, padrão "J". da Escola Técnica de Belo Horizonte, 
período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949............................................................................ ...................... 1.530,00 
Abelardo de Oliveira Cardoso, padrão "K". da Escola Técnica de 
Belo Horizonte, período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de dezembro 
de 1949.............................................................................................  4.250,00 
João de Souza Leal Filho, padrão "K". da Escola Técnica  
de Belo Horizonte, período de 1º de agôsto de 1948 a 31 de  
dezembro de 1949................................................ ............................. 9.690,00 

Total:.........................................................................................  677.892,30 
 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 168, de 1953 
 

Retifica a Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 1952, que estima a receita e fixa Despesa 
da União, para o exercício financeiro de 1953, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de  

1952: 
 

ANEXO Nº 17 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
 

Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxílios e Subvenções – 19 – 
Subvenções – 07 – Departamento de Administração – 04 – Divisão do Orçamento – 2 – 
Extraordinárias. 

05 – BAHIA 
 

Onde se lê: Cr$ 
Associação Rural de Fumajeiros do Coração de Maria................................ 70.000 

Leia-se:  
Associação Rural de Coração de Maria........................................................ 70.000 

 
13 – MINAS GERAIS 

 
Onde se lê:  

Associação Rural de Leopoldina, para Exposição Agropecuária................. 300.000 
Leia-se:  

Associação Rural de Leopoldina................................................................... 300.000 
 
Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento – 38 – Irrigação e 

energia hidráulica – 12 – Departamento Nacional da Produção Mineral – 02 – .Divisão de Águas. 
 

Onde se lê: Cr$ 
6) Irrigação por elevação mecânica de água do Rio Parnaíba, no Piauí...... 1.000.000 

Leia-se:  
6) Irrigação por elevação mecânica de água da bacia do Rio Piranhas....... 1.000.000 

Onde se lê:  
7) Irrigação por elevação mecânica de água do Rio Parnaíba, no Piauí...... 1.000.000 

Leia-se:  
7) Irrigação por elevação mecânica de água de Bacia do Parnaíba, no 
Piauí.............................................................................................................. 1.000.000 

 
ANEXO Nº 18 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 
Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxílios e Subvenções – 19 – 

Subvenções – 06 – Conselho Nacional de Serviço Social. –1 – Ordinárias. 
 

05 – BAHIA 
 

Onde se lê: Cr$ 
Biblioteca Joaquim Spinola – Caltité............................................................ 10.000 

Leia-se:  
Biblioteca Joaquim Spinola – Caetité........................................................... 10.000 

Onde se lê:  
União do Saicato Católico de Paripiranga.................................................... 28.000 

Leia-se:  
União do Laicato Católico da Paripiranga..................................................... 20.000 

 
06 – CEARÁ 

 
Onde se lê: Cr$ 

Centro Estudantal Cearense – Fortaleza.................................................... 60.000 
Centro Estudantil Cearense, para a Casa do Estudante Pobre – Fortaleza. 25.000 
Leia-se:  
Centro Estudantal Cearense – Fortaleza.................................................... 85.000 

Onde se lê:  
Centro Artístico Cearense, para a Escola Pinto Machado – Fortaleza......... 5.000 
Escola Pinto Machado, mantida pelo Centro Artístico Cearense, Fortaleza 10.000 

Leia-se:  
Centro Artístico Cearense, para a Escola Pinto Machado – Fortaleza......... 15.000 

Onde se lê:  
Círculo Operário de Novas Russas, para construção do Hospital................ 20.000 

Leia-se:  
Círculo Operário de Novas Russas............................................................... 20.000 

Onde se lê:  
Escola Clóvis Beviláqua do Centro dos Inquilinos........................................ 10.000 

Leia-se:  
Escola do Centro dos Inquilinos.................................................................... 10.000 

 
07 – DISTRITO FEDERAI. 

 
Onde se lê: Cr$ 

Associação Obra do Berço........................................................................... 40.000 
Obra do Berço............................................................................................... 50.000 
1 – Subvenções especiais – Obra do Berço................................................. 100.000 

Leia-se:  
1) Ordinárias  
Obra do Berço............................................................................................... 190.000 

Onde se lê:  
Associação Pró-Matre................................................................................... 75.000 
1 – Subvenções especiais – Pró-Matre........................................................ 100.000 
Leia-se:  
1) Ordinárias  
Pró-Matre...................................................................................................... 175.000 

 

Rio de Janeiro, em 22 de junho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo a consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 1.518-C, de 1951, da 
Câmara dos Deputados que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito especial 
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros), para estudo e construção das 
rêdes de distribuição dágua potável e 
esgôto da cidade de São Lourenço, Estado 
de Minas Gerais. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 167 de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, 
o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros), para estudo e 
construção das rêdes de distribuição dágua 
potável e esgôto da cidade de São 
Lourenço, Estado de Minas Gerais. 

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

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), 
para estudo e construção das rêdes de 
distribuição dágua potável e esgôto da 
cidade de São Lourenço, Estado de Minas 
Gerais. 

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

 
As Comissões de Constituição e  

Justiça e de Finanças. 
 

Rio de Janeiro, em 30 de junho 1953 
 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo a consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.797-B, C, de 
1953, da Câmara dos Deputados que 
estima a Receita e fixa a Despesa da 
União, para o exercício financeiro de 1953, 
e dá outras providências. 

Aproveito a oportunidade de renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
elevada estima e distinta consideração – 
Carvalho Sobrinho, Secretário em 
exercício. 
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Onde se l ê :   
Fundação da Casa do Estudante do Brasil........................................................................... 130.000 
1 – Subvenções especiais  

Fundação da Casa do Estudante do Brasil.............................................................. 70.000 
Leia-se:  

1) Ordinária  
Fundação da Casa do Estudante do Brasil ............................................................. 200.000 

1 – Subvenções especiais  
Onde se l ê :   

Companhia Nacional de Educandários Gratuitos............................................................... 500.000 
Leia-se:  

Campanha Nacional de Educandários Gratuitos............................................................. 500.000 
 

13 – MINAS GERAIS 
 

Onde se lê: Cr$ 
Centro Social da Liga Católica – Paracatu........................................................................ 40.000 

Leia-se:  
Centro Social da Liga Católica Paracatuense J .  M. J. – Paracatu.................................... 40.000 

Onde se lê:  
Instituto Santa Teresa do Menino Jesus – Paracatu.............................................................. 30.000 

Leia-se:  
Instituto das Irmãs Terceiras Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino 
Jesus do Brasil – Paracatu.................................................................................................. 30.000 

 
15 –PARAÍBA 

 
Onde se lê: Cr$ 

Ginásio Selom Sucena, João Pessoa.................................................................................... 20.000 
Leia-se:  

Ginásio Solon Lucena, João Pessoa..................................................................................... 20.000 
Onde se lê:  

Assistência Dentária Infantil, de Brejo do Cruz...................................................................... 30.000 
Assistência Dentária Infantil, de Catolé do Rocha............................................................ 30 000 
Obra de Amparo ao Berço, de Brejo do Cruz..................................................................... 40.000 
Obra de Amparo ao Berço, de Catolé do Rocha.................................................................. 40.000 

Leia-se:  
Sociedade de Assistência Dentária Infantil, de Brejo do Cruz......................................... 30.000 
Sociedade de Assistência Dentária Infantil, de Catolé do Rocha....................................... 30.000 
Sociedade Obra de Amparo ao Berço, de Brejo de Cruz.................................................... 40.000 
Sociedade Obra de Amparo ao Berço, de Catolé do Rocha.............................................. 40.000 

 
10 – PARANÁ 

 
Onde se lê Cr$: 

Abrigo ao Berço, Curitiba...................................................................................................... 10.000 
Leia-se:  

Associação Beneficente Abrigo ao Berço, Curitiba.............................................................. 10.000 
 

21 – RIO GRANDE DO NORTE 
 

Onde se lê: Cr$ 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Parelhas........................................... 70.000 

Leia-se:  
Maternidade de Parelhas..................................................................................................... 70.000 

 
23 – SANTA CATARINA 

 
Onde se lê: Cr$ 

Ginásio Municipal – Urussunga............................................................................................. 10.000 
Leia-se:  

Ginásio Municipal – Urussanga........................................................................................... 10.000 
Onde se lê:  

Escola Regional dos Santos Anjos – Rio das Antas – Cachoeira....................................... 10 000 
Leia-se:  

Escola Normal Regional dos Santos Anjos – Rio das Antas – Caçador......................... 10.000 
Onde se lê.  

Maternidade ao Hospital S. José – Tijucas........................................................................ 15.000 
Leia-se:  

Maternidade anexa ao Hospital S. José – Tijucas. ........................................................... 15 000 
 

24 – SÃO PAULO 
 

Onde se lê: Cr$ 
Maternidade de Campinas.................................................................................................. 45 000 
Maternidade de Jau.............................................................................................................. 30.000 

Leia-se:  
Maternidade de Campinas...................................................................................................... 45.000 
Maternidade de Guaratinguetá – Guaratinguetá................................................................ 25.000 
Maternidade de Jaú.............................................................................................................. 30.000 

2 – Extraordinár ias   
 

04 – AMAZONAS 
 

Onde se lê:  
Ginásio Ajuricada de Manaus................................................................................................ 40.000 

Leia-se:  
Ginásio Ajuricaba de Manaus................................................................................................ 40.000 

 
06 – CEARÁ 

 
Onde se lê: Cr$ 

Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria – Caucaia................................ 50.000 
Sociedade das Filhas do Coração Imaculado de Maria – Caucaia...................................... 20.000 

Leia-se:  
Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria – Caucaia ............................... 70.000 

Onde se lê:  
Hospital e Maternidade de Crateús – Cratéus...................................................................... 100.000 

 

Maternidade e Casa de Saúde – Crateús....................................................................... 50.000 
Leia-se:  

Hospital e Maternidade de Crateús – Crateús.............................................................. 50.000 
Onde se l ê :   

Hospital e Maternidade – Jaguaribe................................................................................. 15 000 
Hospital e Maternidade S. Vicente de Paulo – Jaguaribe........................................... 20.000 

Leia-se:  
Hospital e Maternidade S. Vicente de Paulo – Jaguaribe........................................... 35.000 

Onde se lê:  
Instituição de Assistência aos Pobres Hora dos Pobres, Fortaleza........................ 20.000 
Instituição de Assistência aos Pobres – Fortaleza...................................................... 40.000 

Leia-se:  
Instituição de Assistência aos Pobres – Fortaleza...................................................... 60.000 

 
09 – GOIÁS 

 
Onde se lê: Cr$ 

Conferência São Vicente de Paulo – Fironinópolis...................................................... 100.000 
Leia-se:  

Conferência São Vicente de Paulo – Firminopolis..................................................... 100.000 
Onde se lê:  

Caixa Escolar D. Vasco dos Reis Gonçalves, de Urutaí............................................. 20.000 
Leia-se:  

Caixa Escolar Dr. Vasco dos Reis Gonçalves, de Urutaí............................................ 20.000 
 

11 – MARANHÃO 
 

Onde se lê: Cr$ 
Sociedade Padre Antônio – Caroatá, para equipamentos......................................... 50.000 

Leia-se:  
Sociedade Padre Antônio – Coroatá, para equipamentos.......................................... 50.000 

 
12 – MATO GROSSO 

 
Onde se lê: Cr$ 

Beneficência Hospitalar de Bela Vista – Bela Vista.................................................... 100.000 
Assistência Hospitalar de Bela Vista – Bela Vista....................................................... 100.000 

Leia-se:  
Beneficência Hospitalar de Bela Vista – Bela Vista.................................................... 200.000 

Onde se lê:  
Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a  
Lepra, Campo Grande, sendo Cr$ 200.000,00 para aquisição de 
sulionas... .............................................................................................................................. 250,000 

Leia-se:  
Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, Campo 
Grande.................................................................................................................................... 250.000 

 
13 – MINAS GERAIS 

 
Onde se lê: Cr$ 

Colégio N. S. do Carmo – Paracatu............................................................................... 30.000 
Instituto das Irmãs Terceiras Carmelitas Missionárias do Menino Jesus do Brasil – 
Paracatu................................................................................................................................. 40.000 

Leia-se:  
Instituto das Irmãs Terceiras Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino 
Jesus do Brasil – Paracatu................................................................................................... 70.000 

Onde se lê:  
Sanatório D. Ceci – Monlevade........................................................................................ 50.000 

Leia-se:  
Sanatório D. Ceci –Sabará............................................................................................... 50.000 

Onde se lê:  
Associação Melo Matos – Ferro............................................................................................... 50.000 

Leia-se:  
Assistência Melo Matos – Ferro............................................................................................... 50.000 

Onde se lê:  
Casa de Caridade – Paracatu................................................................................................. 25.000 

Leia-se:  
Santa Casa de Caridade de Paracatu..................................................................................... 25.000 

Onde se lê:  
Conferência S. Vicente de Paula – Coroaci.................................................................. 10.000 

Leia-se:  
Conferência S. Vicente de Paula – Peçanha................................................................ 10.000 

Onde se lê:  
Colégio Regina Coeli – Rio Pomba................................................................................ 40.000 

Leia-se:  
Ginásio e Escola de Formação Regina Coeli – Rio Pomba..................................... 40.000 

Onde se lê:  
Associação de Assistência e Proteção à Infância do Município de  
Leopoldina.................................................................................................  50.000 
Associação de Assistência e Proteção ao Menor Desamparado – Leopoldina.. 20.000 

Leia-se:  
Associação de Assistência e Proteção à Infância do Município de Leopoldina.  70.000 

Onde se lê:  
Hospital N. S. das Dores e Jesus Cristo de Mátipo – Conferência Bom Jesus 
do Galho................................................................................................................................ 20.000 
Hospital N. S. das Dores e Jesus Cristo de Mátipo ................................................... 30.000 

Leia-se:  
Hospital Nossa Senhora das Dores e Jesus Cristo de Mátipo ................................ 50.000 

Onde se lê:  
União Beneficente Operária Leopoldina........................................................................ 10.000 
União Beneficente Operária Leopoldinense de Leopoldina ..................................... 10.000 

Leia-se:  
União Beneficente Operária Leopoldinense de Leopoldina..................................... 20.000 

Onde se lê:  
Conferência São Vicente de Paula – Bom Jesus do Galho........................................ 5.000 

Leia-se:  
Conferência Nossa Senhora das Graças – Sociedade de São Vicente de 
Paulo – Bom Jesus do Galho............................................................................................. 5.0000 
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Onde se lê:  
– Sociedade São Vicente de Paulo – Santa Maria de Quassui............................................. 10.000 

Leia-se:  
– Sociedade São Vicente de Paulo – Santa Maria de Suaçui................................................ 10.000 

Onde se lê:  
– Pôsto Médico do Piau – Rio Novo....................................................................................... 20.000 

Leia-se:  
– Ambulatório Médico Farmacêutico do Piauí – Rio Novo..................................................... 20.000 
  

17 – PERNAMBUCO 
  
 Cr$ 

Onde se lê:  
– Associação Beneficente de Escala..................................................................................... 30.000 

Leia-se:  
– Associação Beneficente de Escada.................................................................................... 30.000 

Onde se lê:  
– Escola Claustral de São Bento de Garanhuns.................................................................... 100.000 

Leia-se:  
– Escola Claustral de São Bento de Garanhuns.................................................................... 100.000 

Onde se lê:  
– Externato Santa Luzia, Barbatão – Caruaru........................................................................ 6.000 

Leia-se:  
– Externato Santa Luzia, Barbatão – Caruaru........................................................................ 6.000 
  

18 – PIAUÍ 
  
 Cr$ 

Onde se lê:  
– Bispado de Teresina, para obras socias – Teresina........................................................... 410.000 
– Diocese de Teresina, para obras sociais............................................................................ 110.000 

Leia-se:  
– Arquidiocese de Teresina, para obras sociais – Teresinha................................................. 520.000 

Onde se lê:  
– Associação Piauiense de Medicina, sendo 40.000 para auxiliar na construção de sua 
sede – Teresina...................................................................................................................... 

 
120.000 

– Associação Piauiense de Medicina – Teresina................................................................... 50.000 
Leia-se:  

– Associação Piauiense de Medicina sendo 40.000 para auxiliar na construção de sua 
sede – Teresina...................................................................................................................... 

 
170.000 

  
Ilegível – RIO DE JANEIRO 

  
 Cr$ 

Onde se lê:  
– Orfanato N. S. Auxiliadora de Campos............................................................................... 10.000 
– Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora – Campos................................................................. 80.000 

Leia-se:   
– Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora – Campos................................................................. 90.000 
  

Ilegível – RIO GRANDE DO SUL 
 

 Cr$ 
Onde se lê:  

– Cidade dos Meninos – Bagé............................................................................................... 50.000 
Leia-se:   

– Cidade dos Meninos – Bagé................................................................................................ 50.000 
Onde se lê:  

– Associação do Hospital de Caridade – Três Passos........................................................... 50.000 
– Hospital da Caridade – Três Passos................................................................................... 50.000 

Leia-se:  
– Associação do Hospital de Caridade – Três Passos........................................................... 100.000 

Onde se lê:  
– Centro Operário Itaguiense.................................................................................................. 10.000 

Leia-se:  
– Centro Operário Itaquiense – Itaqui..................................................................................... 10.000 

Onde se lê:  
– Hospital de Caridade São João do Polésimo – Cachoeira do Sul....................................... 10.000 

Leia-se:  
– Hospital de Caridade São João do Polésimo – Cachoeira do Sul....................................... 10.000 

Onde se lê:  
– Hospital de Frederico Westphalen – Palmeira das Missões................................................ 20.000 
– Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade Westphalen – Palmeira das Missões..... 80.000 

Leia-se:  
– Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade Westphalen – Palmeira das Missões..... 100.000 

Onde se lê:  
– Instituto Americano, Pôrto Alegre........................................................................................ 30.000 

Leia-se:  
– Colégio Americano, Pôrto Alegre........................................................................................ 30.000 
  

23 – SANTA CATARINA 
  
 Cr$ 

Onde se lê:  
– Grupo Escolar São José – Corupá – Município de Garaguá.............................................. 10.000 

Leia-se:  
– Grupo Escolar São José – Corupá – Município de Jaraguá................................................ 10.000 
  

24 – SÃO PAULO 
  

 Cr$ 
Onde se lê:  

– Centro Cultural e Beneficente Brasileiro – Rio Claro........................................................... 30.000 
Leia-se:  

– Centro Cultural e Beneficente Árabe-Brasileiro – Rio Claro................................................ 30.000 
Onde se lê:  

– Orfanato Menino Jesus, de Itu............................................................................................. 20.000 
Leia-se:  

– Orfanato Menino Jesus, de Itu............................................................................................. 20.000 
 

Onde se lê:  
– Santa Casa de Misericórdia de Fortuna................................................................. 30.000 

Leia-se:  
– Santa Casa de Misericórdia de Fartura.................................................................. 30.000 

Onde se lê:  
– Casa de Saúde São Sebastião – Andradina.......................................................... 300.000 

Leia-se:  
– Hospital São Sebastião – Andradina...................................................................... 300.000 

 
Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 21 – Acôrdos. 27 – 

Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos. 
4) Prosseguimento de obras em escolas de ensino médio mediante acôrdo com os 

seguintes estabelecimentos do País: 
 

13 – MINAS GERAIS  
  
 Cr$ 

Onde se lê:  
– Ginásio São João, da Diocese................................................................................ 80.000 

Leia-se:  
– Ginásio São João, da Diocese, em Campanha...................................................... 80.000 

 
Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento – 50 – Serviço de Saúde 

e Higiene – 18 – Departamento Nacional de Saúde – 04 – Divisão de Organização – 13 – Serviço 
Nacional de Lepra 

 
 Cr$ 

Onde se lê:  
4 – Construção de Preventórios para filhos sadios de leprosos................................ 4.000.000 

Leia-se:  
4 – Construção, reparos e equipamento de proventórios para filhos sadios de 
leprosos..................................................................................................................... 

 
4.000.000 

 
Consignação 7 – Dispositivos constitucionais 
69 – Dotações para atender ao disposto no art. 199 da Constituição (Valorização 

Econômica da Amazônia) – 4 – Dotações diversas – 14 – Pará: 
 

 Cr$ 
Onde se lê:  

52) Sociedade S. Vicente Paula................................................................................ 100.000 
Leia-se:  

52) Sociedade S. Vicente Paula, Santarém.............................................................. 100.000 
 
Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis 
Consignação 8 – Despesas especiais – 19 – Obras em órgãos sob regime especial ou 

órgãos-autárquicos. 
09 – Departamento de Administração. – 03 – Divisão de Obras – 3 – Autarquias  

educacionais. 
Onde se lê: 
1) Dotação para obras dos órgãos integrantes da Universidade do Brasil (D. L. 8.393, de 17-

12-945). 
 

  Cr$ 
1) Prosseguimento das obras da Cidade Universitária (Decreto-lei nº 7.217, 

de 30-12-944): Hospital de Clínicas, Instituto de Puericultura, Instituto de 
Neurologia, Instituto de Psiquiatria, Faculdade Nacional de Medicina, 
Faculdade Nacional de Odontologia, Faculdade Nacional de Farmácia, 
Faculdade Nacional de Arquitetura, Escola Nacional de  
Engenharia, Obras gerais, Escola de Enfermagem Ana Neri, Instituto  
de Física Nuclear, Escola Nacional de Educação Física e  
Indenizações, sendo Cr$3.000.000,00 para o Museu 
Nacional....................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 

194.638,400 

 
2) Dotações para obras e equipamentos dos órgãos integrantes da Universidade do Brasil 

(D. L. nº 8.393, de 17-12-1946). 
 

    Cr$ 
1) Equipamentos para os atuais predios 

da Faculdade Nacional de Odontologia 
e Escola Nacional de 
Engenharia............................................  

 
 

3.000.000 

  

2) Obras em diversas dependências dos 
órgãos integrantes da Universidade do 
Brasil, sendo Cr$ 300.000,00,  
para obras da Maternidade  
"Thompson Mota", do Hospital  
Escola São Francisco de 
Assis.....................................................  

 
 
 
 
 

3.300.000 

  

3) Equipamentos e serviços de pesquisa 
do Instituto de 
Neurologia.............................................  

 
2.000.000 

  

4) Equipamentos dos laboratórios e 
gabinetes da Escola Nacional de 
Engenharia............................................  

 
 

15.000.000 

  

5) Equipamentos das clínicas da 
Faculdade Nacional de 
Medicina............................... 

 
2.000.000 

  

6) Equipamento das cadeiras de  
Higiene e Química Industrial 
Farmacêutica.........................................  

 
  500.000 

 
  25.800.00 

 
220.438.400 

 
Leia-se: 
 
1) Dotação para obras dos órgãos Integrantes da Universidade do Brasil. (D. L. nº 8.393, de 

17-12-1945) 
 

1) Prosseguimento das obras da Cidade 
Universitária (Decreto-lei nº 7.217, de 
30-12-1944): Hos- 
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 pital de Clínicas, Instituto de Puericultura, 
Instituto de Neurologia, Instituto  
de Psiquiatria, Faculdade Nacional  
de Medicina, Faculdade Nacional  
de Odontologia, Faculdade Nacional  
de Farmácia, Faculdade Nacional  
da Arquitetura, Escola Nacional  
de Engenharia, Obras gerais Escola  
de Enfermagem Ana Neri,  
Instituto de Física Nuclear, Escola  
Nacional de Educação Física e Indenização  
 

191.638.400  
 
2) Dotação para obras e Equipamentos dos órgãos integrantes da Universidade do Brasil. ( D. 

L. nº 6.393, de 17-12-1945). 
 

1)  Equipamento para os atuais prédios 
da Faculdade Nacional de 
Odontologia e Escola Nacional de 
Engenharia ....................................  

 
 

9.000.000 

  

2)  Obras em diversas dependências  
dos órgãos integrantes  
da Universidade do  
Brasil, sendo ...... 30 000,00  
para as obras da  
Maternidade "Thompson Mota"  
do Hospital-Escola São  
Francisco de Assis ..........................  3.300 000 

  

3)  Equipamentos e Serviços de 
Pesquisa do Instituto de  
Neurologia ......................................  2.000.000 

  

4) Equipamentos dos laboratórios e 
gabinetes da Escola Nacional de 
Engenharia .....................................  15.000.000 

  

5) Equipamentos das Clínicas da 
Faculdade Nacional de Medicina 
....... .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . 2.000.000 

  

6) Equipamento das cadeiras de 
Higiene e Química Industr ial 
Farmacêutica ......  500.000 

  

7) Obras no museu nacional ................  3.000.000 28.800.000 220 438.400 
 

ANEXO Nº 19 – MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

Verba 2 – Material 
Onde se lê: 
 

Consignação 4 – Diversos – 32 – Outras despesas com material – 08 – 
Conselho Técnico de Economia e Finanças 
......... . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . 200.000 
Total da Consignação 4 ....................................................................  200.000 
Total da Verba 2 ..............................................................................  91.678.660 

 
Leia-se: 

 
 Cr$ 

Total da Verba 2 ..............................................................................  91.478.600 
 

Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 10 – Diversos – 99 Diversos. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
08 – Conselho Técnico de Economia e Finanças  
1) Para o serviço de Fiscalização dos empréstimos externos dos 
Estados e Municípios ........................................................................  1.250.000 

 
14 – Direção Geral da Fazenda Nacional. – 16 – Diretoria da Despesa pública. 
 

1) Para reembôlso, ao Banco do Brasil, dos adiantamentos  
feitos, em 1952, com a f inalidade de resgatar  
promissórias emitidas pelas entidades autárquicas: Estrada  
de Ferro Central do Brasil, Lóide Brasileiro, Companhia  
Nacional de Navegação Costeira, Estrada de Ferro Noroeste  
do Brasil, Serviço de Navegação Amazônica e  
Administração do Pôrto do Pará, Serviço de  
Navegação da Bacia do Prata ...................................................  195.000.000 

2) Para liquidação de despesas com à  
construção dos trechos ferroviários de  
Ubaitaba-Jequié ... ....................................................................  10.000.000 

3) Para Iiquidação de despesas com a  
l igação ferroviária Norte-Sul-Contendas-Brumado-Monte Azul .....  140.000.000 

4) Para Iiquidação das despesas com a  
construção do trecho ferroviário Lima  
Duarte-Bom Jardim ...................................................................  22.000.000 
 387.940.000 

Total da Consignação 10 ............................................................................................. 509.371.700 
Total da Verba 3 .......................................................................................................... 4.220.033.500 

 
Leia-se: 
 

 08 – Conselho Técnico de Economia e Finanças.   
1) Para o serviço de f iscalização dos empréstimos externos 

dos Estados a Municípios ..............................................  1.250.000 
 

2) Para atender ao disposto no Decreto-lei nº 14, de 25-11-1937........ 200.000 
 

 14 – Direção Geral da Fazenda Nacional – 16 – Diretoria da Despesa Pública 
 

1) Para reembôlso, ao Banco do Brasil dos adiantamentos 
feitos, em 1952, com a finalidade de resgatar promissórias 
emitidas pelas entidades autarquicas: Estrada de Ferro 
Central do Brasil, Lóide Brasileiro, Companhia Nacional de 
Navegação Costeira Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
Serviço de Navegação Amazônica e Administração do Pôrto 
do Pará, Serviço de Navegação da Bacia do Prata .................. 195.000.000  

2) Para liquidação de despesas com a Iigação ferroviária Norte-
Sul Contendas-Brumado-Monte Azul ..... 140.000.000  

3) Para liquidação das despesas com a construção dos trechos 
ferroviários de Ubaitaba-Jequié ..................................................... 10.000.000  

4) Para liquidação das despesas com a construção do trecho 
ferroviário Lima Duarte-Bom Jardim ............................................ 22.000.000 388.140.000 
 Total da Consignação 10 ................................................................................................... 509.571.700 

 Total da Verba 3 .................................................................................................................. 4.220.233.500 
 

ANEXO Nº 21 – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 
 

Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação 2 – Auxilios e Subvenções – 19 – Subvenções. – 05 – Departamento de 
Administração – 04– Divisão do Orçamento – 1 – Ordinárias 

 
13 – MINAS GERAIS 

Onde se lê: 
 

 Cr$ 
–  Escola de Formação Regina Coeli, Rio Pomba .................................................................... 100.000 

Leia-se: 
 CR$ 
–  Ginásio a Escola de Formação Regina Coeli – Rio Pomba ................................................ 100.000 

 
2 – Extraordinarias 

 
06 – CEARÁ 

 
Onde se lê:  
 

 CR$ 
–  Escola Industrial São José de Sobral .............................................................................. 150.000 
–  Escola Profissional São José de Sobral .......................................................................... 100.000 

 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
 Escola Profissional São José de Sobral .......................................................................... 250.000 

 
18 – Piauí 

 
Onde se lê: 

– Associação de Assistência à Infância Abandonada – Picos .......................................... 50.060 
–  Associação de Assistência a Infância Desamparada – Valência no Piauí ................... 50.000 
–  Associação de Assistência a Infância Desamparada – São Raimundo Nonato ........ 50.000 

 
Leia-se: 
 

– Associação de Proteção a Infância Abandonada – Picos ........... 50.000 
–  Associação de Proteção a Infância Abandonada – Valença do Piauí .......................... 50.000 
–  Associação de Proteção a Infância Abandonada - São Raimundo Nonato ................ 50.000 

 
ANEXO 25 – MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

 
Verba 4 – Obras, equipamentos, etc. – Consignação 8 – Despesas  especiais – 19 – Obras em orgãos sob  

regime espera ou orgãos autarquicos – 2 – Estabelecimentos industriais da União – 32 –Departamento Nacional  
de Estradas de Rodagem. 

Onde se lê: 
 

 Cr$ 
248 – Prosseguimento da pavimentação de tipo superior da BR-35, trecho 

compreendido entre Londrina Paraná e Ourinhos (São Paulo) .......................... 10.000.000 
 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
248 – Prosseguimento da pavimentação de tipo superior da estrada interestadual 

no trecho compreendido entre Londrina (Paraná) e Ourinhos (São Paulo) ...... 10.000.000 
 

Onde se lê: 
 

 Cr$ 
278 –  Construção da ponte sôbre o rio Angicos, na estrada de Rodagem  

Angicos-Natal .............................................................................................................. 3.000.000 
 
Leia-se: 
 

 Cr$ 
278 –  Prosseguimento da Construção da Estrada Natal-Angicos ................................ 3.000.000 

 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em 

contrário. 
As comissões da Constituição e Justiça e de Finanças . 
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Rio de Janeiro, em 30 de junho de 
1953. 

Sr. Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submete-
lo  
à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 1 914-C, de 1952, da 
Câmara  
dos Deputados que autoriza o Poder 
Executivo a ilegível pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) para custear em parte, as 
despesas ilegível organização e realização 
do 6º Congresso Eucarístico Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar  
a V. Ex.ª os protestos de minha elevada 
ilegível – Carvalho Sobrinho, Secretário em 
exercício. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 169, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Saúde o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para 
custear, em parte, as despesas com a 
organização e a realização do 6º Congresso 
Eucarístico Nacional. 

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

a abrir no corrente ano pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), a fim de custear, em parte, as 
despesas com a organização e a realização 
do 6º Congresso Eucarístico Nacional, na 
cidade de Belém, Capital do Estado do 
Pará, a ocorrer no mês de agôsto de 1953. 

Paragráfo único. A quantia de que 
trata êste artigo será distribuída pelo  
mesmo Ministério à Delegacia Fiscal do 
Tesouro Nacional, naquela cidade à 
responsabilidade do Arcebispo 
Metropolitano, de Belém do Pará. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
Nº 550, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 

 
Redação final do Projeto de Resolução 

nº 22, de 1951 
 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução nº 22, de 1951. 
Sala da Comissão de Redação, em 2 

de julho de 1953. – Joaquim Pires. 
Presidente em exercício. – Velloso Borges. 
Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 550-53 
 
Redação final do Projeto de Resolução 

nº 22, de 1951, que cria no quadro da 
Secretaria do Senado Federal quatro 
cargos de servente, classe "G" e dois de 
lavadores de automóvel, padrão "G". 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou, nos têrmos do artigo 27, letra n,  
do Regimento Interno, e eu promulgo, a 
seguinte 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – 1953 

 
Artigo único. Ficao criados no quadro 

da Secretaria do Senado Federal, quatro 
cargos de serventes, classe "G" e dois de 
lavadores de automóvel, padrão "G". 

§ 1º Para as vagas decorrentes do 
dispôsto acima, serão aproveitados, de 
preferência, os atuais extranumerários 
contratados ou servidores públicos em 
serviço no Senado Federal. 

§ 2º Serão considerados extintos, 
quando vagarem, os cargos a que se refere 
êste artigo. 

PARECER 
 

Nº 551, de 1953 
 

Da Comissão de Redação 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 52, de 1952. 

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

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 52, do 1952, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. – Clodomir Cardoso. 
Presidente – Costa Pereira. Relator. – 
Joaquim Pires. – Velloso Borges.  

 
ANEXO AO PARECER Nº 551-53 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 52, de 1952, 
que mantém a decisão por que o Tribunal de 
Contas autorizou o registro, sob reserva da 
despesa relativa ao pagamento de Cr$ 
1.383.520.00 (um milhão, trezentos e oitenta 
e três mil e quinhentos e vinte cruzeiros), 
decorrente de auxílios a várias companhias 
teatrais. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º E' aprovada a decisão por que o 

Tribunal de Contas, em sessão realizada a 5 
de dezembro de 1951, autorizou o registro, 
sob reserva, da despesa relativa ao 
pagamento de Cr$ 1.383 520,00 (um milhão, 
trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e 
vinte cruzeiros), cujo adiantamento foi 
requisitado em nome do Diretor do Serviço 
Nacional de Teatro Aldo Galvet, para atender 
às despesas decorrentes da concessão de 
auxílios a várias campanhias teatrais. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 552, do 1953 

 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 131, de 1952. 
 

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

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 134, de 1952, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. Clodomir Cardoso. Presidente. 
– Costa Pereira. Relator. – Joaquim Pires. – 
Velloso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 552-53 
 
Redação Final do Projeto de  

Decreto Legislativo da Câmara número 
ilegivel, de 1952, que aprova o têrmo de 
escritura pública de compra e venda 
realizada entre o Departamento Nacional de 
Produção Mineral, do Ministério da 
Agricultura e Theodoro Kestring e sua 
mulher, Rosa Mezzari Kestring, de um 
terreno, situado no lugar denominado "Morro 
da Miséria". Município de Cresciúma, Estado 
de Santa Catarina. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º E' aprovado o têrmo de escritura 

pública de compra e venda realizada em 6 de 
abril de 1948, entre o Departamento Nacional 
da Produção Mineral, do Ministério da 
Agricultura, e Theodoro Kestring e sua 
mulher, Rosa Mezzari Kestring, de um 
terreno com 5.346,47m², situado no lugar 
denominado "Morro da Miséria", Muni-  
 

cípio de Cresciúma, Estado de Santa Catarina, 
pela importância de Cr$ 3.742,50 (três mil, 
setecentos e quarenta e dois cruzeiros e 
cinqüenta centavos). 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 553, de 1953 

 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 54, de 1952 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl.anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 
54, de 1952, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. – CIodomir Cardoso, Presidente.  
Costa Pereira, Relator. – Joaquim Pires. – 
Velloso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 553-53 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 54, de 1952, 
que aprova a decisão por que o Tribunal de 
Contas denegou registro ao contrato celebrado 
entre a Administração do Edifício da Fazenda e 
a Limpadora Brasileira, para os serviços de 
pintura de ilegível de janelas do referido 
prédio. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º E' aprovada a decisão por que  

o Tribunal de Contas, em sessão realizada a 
12 de dezembro de 1951, em 29 de outubro 
dêsse ano, entre a denegou registro ao 
contrato celebrado e a Limpadora Brasileira, 
para os ser-Administração do Edifício da 
Fazenda ilegível de pintura de esquadrias de 
janelas do referido prédio. 

Art 2º Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 554, de 1953 

 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 117 de 1952 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 
1952, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. – CIodomir Cardoso, Presidente. 
Costa Pereira, Relator. – Joaquim Pires. – 
Velloso Borges. 

ANEXO AO PARECER Nº 554-53 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara número 117, de 
1952, que aprova a decisão por que o 
Tribunal  
de Contas denegou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura  
e a firma Rocha & Cia, para o fornecimento  
de uma estufa com acessórios e 
higrômetro, 
 em proveito do Serviço Florestal daquele 
Ministério. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º E' aprovada a decisão por que  

o Tribunal de Contas, em sessão de 21  
de dezembro de 1951, denegou registro  
ao contrato celebrado entre o Ministério  
da Agricultura e a firma Rocha & Cia., do 
Distrito Federal, para o fornecimento de 
uma estufa com acessórios e higrômetro,  
em proveito do Serviço Florestal daquele 
Ministério. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 555, de 1953 

 
Redação final do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
130, de 1952 

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

do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
nº 130, da 1952, de iniciativa da Câmara 
dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 6 
de julho de 1953. – Clodomir Cardoso. 
Presidente. Costa Pereira, Relator. – 
Joaquim Pires. – Venoso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 535-53 
 
Redação Final do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
130, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de 
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros), destinado no combate do câncer 
em todo o país. 

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

a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões 
de cruzeiros), destinado à Campanha 
contra o câncer em todo o território 
nacional. 

§ 1º Do crédito de que trata êste artigo 
serão destacadas as seguintes quantias: 

 
 Cr$ 
Distrito Federal para a conclusão e equipamento do Instituto Nacional do 
Câncer............................................................................................................................ 63.000.000,00 
Distrito Federal auxilia à Associação Brasileira de Assistência aos Cancerosos . 1.500.000,00 
Distrito Federal ao Instituto Brasileiro de Oncologia ................................................. 2.000.000,00 
Paraíba, para construção e equipamento do Centro de Cancerologia Napoleão 
Laureano ........................................................................................................................ 8.000.000,000 
São Paulo, à Associação Paulista de combate ao Câncer, para conclusão das 
obras e equipamento do seu Instituto Central – Hospital Antônio Cândido de 
Camargo ........................................................................................................................ 11.000.000,00 
Bahia à Liga Baiana Contra, o Câncer, para a conclusão e equipamento do 
Hospital Aristides Maltez............................................................................................... 7.000.700,00 

 
§ 2º A parte restante do crédito deverá ser aplicado proporcionalmente entre os mais Estados, na 

seguinte base, calculada sôbre as populações recenseadas em 1950 e as necessidades comprovadas 
pelo Serviço Nacional do Câncer: 
 

 Cr$ 
Minas Gerais ...................................................................................................................... 9.000.000,00 
Rio Grande do Sul ............................................................................................................. 5.500.000,00 
Pernambuco ....................................................................................................................... 4.800.000,00 
Ceará ................................................................................................................................... 4.400.000,00 
Paraná ................................................................................................................................. 4.300.000,00 
Alagoas ............................................................................................................................... 3.300.000,00 
Rio de Janeiro .................................................................................................................... 3.000.000,00 
Pará ..................................................................................................................................... 2.500.000,00 
Santa Catarina ................................................................................................................... 2.000.000,00 
Maranhão ............................................................................................................................ 2.000.000,00 
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Goiás............................................................................................................... 2.000.000,00 
Rio Grande do Norte....................................................................................... 2.000.000,00 
Piauí................................................................................................................ 2.000.000,00 
Espírito Santo.................................................................................................. 2.000.000,00 
Sergipe............................................................................................................ 2.000.000,00 
Mato-Grosso.................................................................................................... 2.000.000,00 
Amazonas........................................................................................................ 2.000.000,00 
ilegível especial ao Serviço Nacional de Câncer para atender a órgãos de 
pesquisa contra o câncer e ducação popular de prevenção e defesa contra 
êste mal........................................................................................................... 2.000.000,00 

 
Art. 2º A aplicação desta dotação aos Estados beneficiados nesta lei será feita diretamente pelo 

Serviço Nacional do Câncer, de acôrdo com o Decreto-lei nº 3.643, de 2 de setembro de 1941. 
Art. 3º Ao presente crédito, bem como à "Campanha Nacional contra o Câncer", aplicam-

se as normas do Decreto-lei nº 9.337, de 20 de junho de 1946, referente à "Campanha 
Nacional contra a Tuberculose", substituindo-se somente C.N.T. por S.N.C. 

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

rar, para efeito de desconto, tôda e 
qualquer falta ao serviço, como ilegível? 
Por outro lado, aplica-se o referido artigo 
ilegível, mas sem o seu parágrafo:único, 
onde se declara não poder ser 
promovido o funcionário em estágio 
probatário. 

No Estatuto, o capítulo relativo as 
promoções, que e ilegível compreende 
vários outros dispositivos, que não 
são, todavia, transplantados, neste 
ensejo, para o Regulamento, tais como o 
de promoção por antiguidade ilegível e o 
da promoção de promoção por 
merecimento ao funcionário em exercício 
de mandato legislativo. 

3. Do artigo 42 passa o projeto ao 
art. 84 e parágrafo do Estatuto, 
concernentes ao instituto das férias 
ilegível, pois tôdas as regras ilegível 
aos institutos da reintegração, da 
readmissão, do reaproveitamento da 
reversão, etc, certo por entender que o 
Regulamento prescinde, no particular, de 
modificações ou aprimoramentos. 

Quanto ás férias, o projeto 
incorpora ao Regulamento todo o 
capítulo respectivo, do Estatuto, a saber, 
os artigos 84 a 87, com o que ficam 
estendidos aos funcionários do Senado, 
revogadas quaisquer disposições em 
contrário, os seguintes princípios: férias 
obrigatórias anuais, por trinta dias 
consecutivos, proibida a acumulação, 
salvo imperiosa necessidade ao serviço 
e pelo máximo de dois anos; interstício 
de um ano de exercício, para que 
adquira o funcionário direito às férias; 
proibição de ser levada a conta de 
férias, qualquer falta no trabalho; direito 
do funcionário de não interromper por 
motivo de promoção, transferência ou 
remoção, as férias em gôzo se encontra. 

O acréscimo em foco significa 
radical transformação ao sistema 
clássico das férias funcionais no 
Senado, que e o das faltas individuais 
concomitantes com as férias 
parlamentares. Nêsse pressuposto, 
estabelece o artigo 6º do Regulamento 
que durante as férias parlamentares, o 
Diretor Geral da Secretária designará, 
por turmas, os funcionários que devem 
comparecer, diàriamente, à Secretária, 
cujo expediente terminará às 16 horas, 
embora possa ser prorrogado de acôrdo 
com as exigências do serviço. E o artigo 
172 dá ao mesmo Diretor Geral 
competência para conceder licença aos 
funcionários durante o intervalo das 
sessões. (item 16). 

4. Os artigos 88 a 96 do Estatuto, 
que o projeto, a seguir, manda adotar, 
constituem a Seção I do capítulo 
atinente as licenças do funcionário. Os 
tipos de licença previstos no atual 
Regulamento são os mesmos 
consagrados no Estatuto. Mudam, 
apenas, dêste para aquêle, alguns 
aspectos peculiares de cada tipo. É 
assim, por exemplo, que a licença para 
repouso a gestante passa a ser de 
quatro meses, e concedida, salvo 
prescrição médica em contrário, a partir 
do início do oitavo mês da gestação ex-
vi do Estatuto (art. 107 e parágrafo 
único), em vez de três meses, como no 
Regulamento (art. 224) e sem requisito 
de época para o seu deterimento. 
Também a licença par motivo de doença 
em pessoa da família, de que cogita o 
art. 106 do Estatuto, cabe em benefício 
de funcionário, por doença em seu 
ascendente, descendente, colateral, 
consangüíneo ou afim até o 2º grau civil, 
desde quando se prove ser 
indispensável a sua assistência pessoal 
e esta não possa ser prestada 
simultaneamente com o exercício do 
cargo ilegível ao passo que pelo 
Regulamento atual (art. 225, a condição 
de colateral por consaguinidade ou 
afinidade abrange o terceiro gráu civil 
afora outras pequenas diferenciações. 
Quanto a licença para serviço militar, 
permite o Estatuto a opção, por parte do 
funcionário incorporado, das suas 
vantagens militares (art. 108, § 2º) no 
que silência o Regulamento. 

Outros exemplos análogos serviriam, 
ainda, para atestar as alterações  
que resultarão no Regulamento  
 

do Senado do acréscimo que lhe faz o 
projeto, não só desses ilegível 
Consequentemente ilegível de ser 
incorporados ao Regulamento 
numerosos dispositivos ilegível licença 
para tratamento de saúde artigos 91 a 99 
e art. 101, do ilegível e da licença para 
trato de ilegível. Como se vê, um dos 
ilegível os excluídos e o do ilegível 
determina que no curso da licença  
para tratamento de saúde o ilegível  
de atividade remunerada, sob pena  
de ilegível imediata da mesma  
licença, com perda total ao vencimento 
ou remuneração, até que reassuma  
o cargo ilegível. O que, a esse  
proposto, diz o Regulamento (art.  
219, e que o funcionário licenciado  
para tratamento de saúde não poderá 
dedicar-se a tal atividade, sob pena,  
– e vai aqui a diferença – "de  
ter cassada a licença e de ser 
processado por abandono de  
emprego". Pretere, portanto, o projeto  
a solução consignada no Regulamento, 
quando mais natural se nos afguraria  
a do Estatuto. Outras apreciações de 
igual natureza ressaltariam, na parte 
relativa as licença, os critérios nem 
sempre cocientes adotados pelo projeto, 
ao modificar o Regulamento, 
substituindo-lhe as normas pelas do 
Estatuto. 

5. Do salário família conta o 
Estatuto nos artigos 133 a 142. O artigo  
38 enumera os casos em que cabe  
o benefício, oferecendo, ao parágrafo 
único, o conceito extensivo de filho, para 
os efeitos da sua concessão. Admite  
o projeto que tanto o artigo 138 como o 
seu parágrafo se incorporem ao 
Regulamento. 

Já o artigo 139 prescreve que 
quando pai e mãe forem funcionários ou 
inativos e viverem em comum, o salário-
família será concedido ao pai, e que se 
não viverem em comum, o benefício  
será deferido aquele que tiver sob a  
sua guarda os dependentes, ou a um e 
outro dos pais, se ambos os tiverem, e, 
nesta hipótese, de acôrdo com a 
distribuição dos dependentes. Tal 
ilegível do Estatuto, não a transpõe para 
o Regulamento o presente projeto, se 
bem compreendemos a enumeração,  
que faz, dos artigos do Estatuto 
aproveitados. 

Também o projeto não consagra 
para o Regulamento o artigo 142  
do Estatuto, em que se declara não  
estar sujeito a qualquer imposto  
ou taxas, nem servir de base para 
qualquer contribuição, inclusive para  
fim de previdência social, o salário-
família. 

Ficam, porém, adotados os outros 
dispositivos que completam esta secção 
(Seção VI do Capítulo V do Tit. III) do 
Estatuto, e que são o queequi- para ao 
pai e à mãe o padrasto, a madrasta, e, 
na falta destes, os representantes legais 
dos incapazes (artigo 140) e o que 
ordena pagar-se o salário-família ainda 
no caso em que o funcionário ativo ou 
inativo deixe de perceber vencimento, 
remuneração ou provento  (art. 141). 

6. Os artigos do Estatuto a seguir 
adotados pelo projeto são os de números 
143 e 144, atinentes ao auxílio-doença. 
Os dos esgotam a matéria, no Estatuto. 

7. Peso projeto, introduz-se no 
Regulamento o preceito do Estatuto 
artigo 1561, que dispõe sôbre o auxílio-
funeral, correspondente a um mês de 
vencimento, remuneração ou provento, 
pago à família do funcionário falecido, 
ainda que ao tempo de sua morte 
estivesse ele em disponibilidade ou 
aposentadoria. 

8. O capítulo do Estatuto 
concernente à aposentadoria dos 
funcionários (arts. 176 a 187 – capítulo 
X), aproveita o projeto alguns artigos,  
do 176 e seus parágrafos ao 179,  
e mais o 182, o 184, o 186 e o 187  
o seu parágrafo, abandonando, pois, os 
artigos de número 180 – 181 – 183 e 
185. 

O artigo 180 institui a aposentadoria 
com as vantagens do cargo em  
comissão ou de função gratificada,  
desde que preenchidas determinadas 
 

PARECER 
 

Nº 556, de 1953 
 

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 8, de 1953 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 
1953, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. – Clodomir Cardoso, Presidente. 
Costa Pereira, Relator. – Joaquim Pires. – 
Velloso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 556-53 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 8, de 1953, que 
aprova a Convenção sôbre o Instituto 
Indigenista Interamericano 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º E' aprovada a Convenção sôbre o 

Instituto Indigenista Interamericano, elaborada 
por ocasião do I Congresso lndigenista 
Interamericano que se reuniu na cidade de 
ilegível, Máximo, de 14 a 24 de fevereiro de 
1949, para adesão do Brasil. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 557, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 19, de 1950 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 
1950, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. – Clodomir Cardoso, Presidente. 
– Costa Pereira, Relator. – Joaquim Pires. – 
Velloso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 557-53 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 19, de 1950,  
que mantém o registro, sob reserva, das 
apostilas de aumento de pensão, lançadas nos 
títulos de Zilda Corrêa da Silva Pessoa. Agente 
Fiscal do lmposto de Consumo, classe “J", do 
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos, do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º – É aprovado o registro,  
feito sob reserva, das apostilas lançadas 
nos títulos, aumentando as pensões  
de Zilda Corrêa da Silva Pessoa e  
outros, viúva e filhos de Deodoro 
 

Luiz da Silva Pessoa, Agente Fiscal do 
Impôsto de Consumo, classe "J", do 
Quadro Permanente do Ministério da 
Fazenda. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 558, de 1953 

 
Da Comissão de constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Resolução nº 7, de 1953, 
que dispõe sôbre a aplicação aos 
funcionários do Senado Federal do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da  
União (Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952) 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 
O projeto de resolução nº 7, do  

Senado Federal, manda acrescentar ao  
atual Regulamento da Secretaria e  
Quadro do Pessoal da Secretaria do  
Senado numerosas disposições do novo 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União (Lei nº 1.711, de 28 de outubro de  
1952. 

A essa iniciativa preside, de regra,  
a intenção de acolher no Regulamento 
preceitos beneficiadores. Não há, portanto, 
o propósito de igualar o regime jurídico dos 
servidores do Senado ao dos servidores do 
Estado, em geral, que o mesmo Estatuto  
cria e disciplina. Daí, continuarem diversas, 
e é claro que em maior soma quanto aos 
funcionários do Senado, as vantagens dos 
referidos servidores, o que sempre nos 
pareceu desacertado e profundamente 
injusto. Assim ressalvado o nosso ponto de 
vista, passamos a examinar, sob o aspecto 
constitucional, as inovações pretendidas 
pelo projeto: 

1. Incorpora-se ao Regulamento do 
Senado o art. 39 do Estatuto, que dispõe  
sôbre os critérios de promoção do 
funcionalismo, estabelecendo o de 
antiguidade de classe e o de merecimento, 
alternadamente, salvo quando à classe e o 
de merecimento, alternadamente, salvo 
quanto à classe final de carreira, em que a 
promoção será feita à razão de um terço 
por antiguidade e dois terços por 
merecimento. Pelo Regulamento art. 1543 
a promoção à classe final de cada carreira 
será feita sempre por merecimento, sendo 
as outras vagas preenchidas 
alternadamente, por merecimento e 
antiguidade. 

2. Introduz-se no Regulamento o 
artigo 42 do Estatuto salvo o parágrafo. 
Reza êsse artigo que não podera ser 
promovido o funcionário que não tenha o 
interstício de 365 dias de efetivo exercido 
na classe. A norma correspondente do 
Regulamento é a do § 3º do art. 154,  
que exige, para a promoção, dois anos  
de efetivo exercício na classe, 
descontadas as faltas justificadas ou  
não, e as licenças, exceto a licença – 
prêmio e as concedidas à gestante, na 
forma da lei. Fica, destarte, reduzido  
para um ano o prazo de interstício  
para a promoção, que é de dois anos,  
pelo Regulamento. Êste, contudo manda 
descontar no prazo as faltas justificadas 
ou não, e as licenças, excetuadas  
a licença – prêmio e as concedidas  
à gestante. Mandando o presente projeto 
de resolução adotar simplesmente, o 
artigo 42 do Estatuto, que, não 
discriminando exceções, parece conside- 
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condições, inclusive a de tempo de serviço 
público superior a 35 anos. O artigo 181 
estabelece que fora dos casos do artigo 178 
(casos taxativos de aposentadoria com 
vencimento ou remuneração integral) o 
provento da aposentadoria será proporcional 
ao tempo de serviço, na razão de um trinta 
avos por ano, não podendo ser, contudo, 
superior ao vencimento ou remuneração da 
atividade, nem inferior a um terço, salvo 
exceções, dentre as quais a do artigo 180 
acima citado. O artigo 183 permite que o 
funcionário aposentado que vier a exercer 
cargo público em comissão, que não seja de 
direção, tenha, retornando à inatividade, 
proventos iguais ao vencimento do cargo em 
comissão, uma vez que o tenha exercido por 
mais de dez anos e conte, no total, mais de 
35 anos de serviço. Finalmente, o artigo 185 
providência sôbre o pagamento de 
vencimentos ou proventos ao funcionário no 
estrangeiro, não sendo, por conseguinte, 
para aplicar-se ao funcionalismo do Senado. 

Quanto ao primeiro tipo de 
aposentadoria (art. 180) parece o projeto ter 
preferido a manutenção do parágrafo único 
do art. 233 do atual Regulamento, que prevê 
a aposentadoria com os vencimentos e 
vantagens do cargo superior, ainda que 
ilegível interinamente, porém exercido por 
tempo acima de três anos ininterruptos. 
Considerou, talvez, inajustáveis ao regime 
dos funcionários do Senado os requisitos que 
o Estatuto reune para a concessão da 
aposentadoria com as vantagens da 
comissão ou função gratificada, não sendo, 
entretanto, para desprezar a circunstância de 
prever o Regulamento a existência, tanto de 
cargos providos em comissão, como de 
função de natureza gratificada. 

De referência ao artigo 181, a regra da 
proporcionalidade de proventos de 
aposentadoria, nele contida, com as duas 
mencionadas condições, já está atendida 
pelo artigo 239, e seu parágrafo único, do 
Regulamento, explicito, êste, de que os 
proventos da inatividade não poderão ser, em 
hipóteses alguma, superiores ao vencimento 
da atividade, nem inferiores a um terço. As 
mesmas duas ressalvas acolhe o Estatuto, 
nesse artigo 181, até o Projeto, como visto, 
não incorpora ao Regulamento: mas, 
enquanto o Estatuto abre áquêlas limites de 
provento, exceção para as hipóteses de 
aposentadoria figuradas nos artigos 170 e 1º 
que o projeto manda incorporar ao 
Regulamento, persistirá o preceito dêste (art. 
239, parágrafo único) ilegível qualquer 
hipótese, proventos de ilegível superiores ao 
vencimento da atividade. 

A ocorrência disciplinada pelo artigo 183 
do Estatuto será de verificação para na 
prática dos serviços ilegível críticos 
legislativos, e daí, naturalmente, não haver o 
projeto acolhido a norma. 

Das Disposições do Estatuto mandadas 
observar pelo projeto, nesse capítulo, 
desperta atenção, todavia, a do artigo 177, 
expressa destes têrmos: "A redução do limite 
de idade para aposentadoria compulsória 
será regulada em lei especial, atendida a 
natureza de cada serviço. A regra ilegível 
caráter geral, para a generalidade dos 
serviços públicos, dificilmente ilegível ao 
regime especial dos serviços do Senado. 

9. A seguir, o projeto inclui no 
Regulamento os artigos 190 – 191 – 192 e 
193 e seu parágrafo único do Estatuto, todos 
tratando normas às acumulações 
remuneradas. 

10. Finalmente do capitulo único do Tit. VI  
do Estatuto, ilegível as Disposições Gerais, o 
Projeto ilegível artigos, os de números 241 – 242 – 
245 – 248 e 249, omitindo ilegível como,  
por exemplo, o artigo de número 243, que manda 
contar ilegível dias os prazos, não se comprando 
ilegível inicial, e prorrogando-se o vencimento  
que incidir em domingo ou feriado, para o primeiro 
dia útil seguinte, e o artigo de número 246,  
que ilegível não ser a função de jornalista 
profissional incompatível com a do servidor 
 

público, desde que êste não exerça essa 
atividade (a de jornalista profissional) na 
repartição onde trabalha. A salutar disposição, de 
conseqüências indisfarçáveis na melhoria dos 
serviços internos do Senado, não foi acolhida no 
projeto, certamente por motivos procedentes. 

O artigo 249, contemplado para inclusão no 
Regulamento, é o que veda, terminantemente, a 
exigência do atestado de ideologia, como 
condição para posse ou exercício de cargo ou 
função pública, sendo responsabilidade 
administrativa e criminalmente, a autoridade que 
desobedecer à proibição. Contem, porém, o 
Regulamento Disposição pela qual, na inscrição 
a concurso de provas para os cargos de carreira 
no Senado, devem os candidatos juntar, entre 
outros documentos, o de que "não professam 
idéias contrárias ao regime democrático, feita 
esta prova por qualquer dos meios admitidos em 
direito" (Reg., art. 143, § 1º, letra f). A vigência 
agora, em relação ao Senado, daquela norma 
do Estatuto, anula, evidentemente, êsse preceito 
do Regulamento. 

 
Conclusão 

 
Outros reparos caberiam sobre a adoçao 

parcial do Estatuto, como o projeto pretende, 
convencendo, ainda, de que a iniciativa deveria 
ser a de ampla reforma do nosso Regulamento, 
para ajustar-se às regras que regulam, em geral, 
a atividade burocratica no setor federal. 

Tal reforma ofereceria a vantagem de 
nivelar, nos mesmos direitos e deveres, e para 
as mesmas vantagens, os funcionários do 
Legislativo, – no caso, do Senado, – e os 
demais, subordinados ao Poder Executivo, por 
forma a que se extinguisse, ilegível menos para 
o futuro, o regime injustificado de prerrogativas 
daqueles em relação aos outros, de que e 
exemplo, afora tantos, aconcessão de 
gratificações adicionais sem o mínimo limite de 
tempo, enquanto o atual Estatuto dos 
funcionários só consagra o benefício para os que 
completem vinte (20) e vinte e cinco (25) anos de 
serviço. Êsse preceito restritivo do Estatuto (art. 
ilegível) não foi transplantado para o 
Regulamento. 

Feitas tais reservas, somos de parecer que 
as disposições a serem introduzidas pelo 
presente projeto no Regulamento do Senado, 
nenhuma eiva de inconstitucionalidade 
apresentam. 

Sala Ruy Barbosa, em 21 de maio de 
1953. – Joaquim Pires, Presidente eventual. – 
Aloysio de Carvalho, Relator. – Waldemar 
Pedrosa. – Luiz Tinoco. – Anísio Jobim. – 
Gomes de Oliveira. – Attílio Vivacqua. 

A Comissão aprovou a seguinte emenda, 
de autoria do Senador Camilo Mercio, e sôbre 
que o Relator opina favoràvelmente, do ponto de 
vista constitucional: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Fica igualmente aplicado aos Funcionários 

do Senado Federal o disposto no art. 82, 
parágrafo 2º da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos da 
União). – Camilo Mércio. – Attílio Vivacqua. – 
Joaquim Pires, Presidente eventual. – Aloysio de 
Carvalho. – Waldernar Pedrosa. – Luiz Tinoco. – 
Anísio Jobim. – Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº ilegível, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto 

de Resolução do Senado nº 7, de 1953, que 
dispõe sôbre a aplicação, aos funcionários do 
Senado Federal, do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952) 

 
Relator: Sr. Ismar de Góis. 
Êste projeto de Resolução estende aos 

funcionários do Senado diversas disposições da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, que 
dispõe sôbre os Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. 

Manifestando, desde já, simpatia pela 
sugestão contida no parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, no sentido de ser feita 
ampla reforma do Regulamento da Secretária, 
consolidando as regras que disciplinam os 
direitos, vantagens e obrigações dos nossos 
funcionários, sugerimos seja ouvida sôbre o 
assunto, preliminarmente, a Comissão de 
Serviço Público desta Casa. 

Sala Joaquim Murtinho, em 1º de Julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de 
Góis, Relator. – Ferreira de Souza. – Apolonio 
Sales. – Cícero de Vasconcelos. – Plínio 
Pompeu. – Joaquim Pires. – Alberto Pasqualini. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido e deferido pelo Sr. Presidente o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 188, de 1953 

 
Requeiro, com fundamento na letra c do 

art. 121 do Regimento Interno, sejam solicitadas 
ao Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas, 
as seguintes informações: 

1. Qual o destino final do inquérito 
mandando instaurar pelo então Diretor Geral do 
Departamento Nacional dos Correios e 
Telégrafos, Coronel Adacto de Melo, na Agência 
dos Correios do distrito de Copacabana, para 
apurar, por solicitação, em ofício, do Senhor 1º 
Secretário da Câmara dos Deputados, desacato 
sofrido por ilustre representante da Nação, por 
parte do respectivo agente? 

2. É exatamente que, tendo ido apurar dito 
desacato, o oficial administrativo dos Correios, 
em funções de Inspetor do Departamento, foi 
também desacatado pelo mesmo agente? E 
quais as providências tomadas contra os dois 
desacatos. Não terão sido, por ventura 
comprovados? 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1953 – 
Mozart Lago. 

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

O SR. MOZART LAGO (*) (pela ordem): – 
Sr. Presidente, comunico a V. Ex.ª e à Casa que 
a Comissão de Senadores, designada para 
representar esta Casa no desembarque dos 
despojos da Princesa Izabel, esteve ontem 
presente a êsse grande acontecimento. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa fica 
inteirada. 

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

Guimarães, primeiro orador inscrito. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): – 

Sr. Presidente, às muitas calamidades que se 
abatem sôbre nosso país, motivadas pela 
inépcia e pela corrupção originadas na CEXIM, 
temos hoje a acrescentar mais uma desastrosa 
ocorrência à extensa série de escândalos e de 
vergonhas. 

Não faz muitos dias, o Diretor do Serviço 
de Águas da Prefeitura do Distrito Federal, 
alegava como causa da deficiência no 
abastecimento a falta de energia para estações 
elevadoras. A Prefeitura divulgou, então, que 
encontrara dificuldades em importar grupos 
geradores para proporcionar a água necessária 
ao consumo desta cidade. 

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

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Com muito prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. 
Excelência pode acrescentar que, por culpa da 
CEXIM, faltam máscaras aos bombeiros na 
árdua tarefa a que são obrigados, o que os 
impossibilita de penetra nos edifícios 
incendiados. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Agradeço o aparte de Vossa Ex.ª. 

Sr. Presidente, para deixar bem claro a  
que ponto vai a inépcia e a incapacidade  
da CEXIM, lerei trecho da declaração do Coronel 
Saddock de Sá, publicado no vespertino  
"Ultima Hora", órgão oficial da política do go- 
 

vêrno. Trata-se do Comandante do Corpo de 
Bombeiros, um dos mais brilhantes oficiais do 
Exército Brasileiro e extremamente dedicado 
à sua tarefa. Eis a declaração: 

"A CEXIM cabe a responsabilidade por 
isto: há quatro meses lutamos para importar 
máquinas e outros acessórios indispensáveis 
às nossas tarefas, porém, inutilmente." 

Depois disto, Sr. Presidente e senhores 
Senadores, pensar em prorrogar a Lei de 
Licença Prévia e manter a CEXIM será um 
crime de lesa-pátria. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito 
bem!). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Attilio 
Vivacqua, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não se achando presente, dou a 
palavra ao nobre Senador Hamilton 
Nogueira, terceiro orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontrando no recinto, dou a 
palavra ao nobre Senador Victorino Freire, 
quarto orador inscrito. 

O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr. 
Presidente, fui mimoseado pela crítica de um 
matutino, assinada por jornalista que pouco 
conheço, declarando que, para defender o 
atual Ministro das Relações Exteriores, 
Senhor Vicente Ráo – que na ocasião não 
era ainda ministro, dizendo-se até que seu 
nome saíra das cogitações do Govêrno a 
única voz que se levantara nesta Casa 
estivera a serviço do Sr. Guilherme da 
Silveira e do Banco do Brasil. 

Sr. Presidente, nunca estive a serviço 
do Banco do Brasil nem do Senhor 
Guilherme da Silveira. Tanto assim que, no 
Govêrno do General Dutra, o então 
Presidente do Banco do Brasil compareceu 
ao Senado para dar explicações em virtude 
de requerimento por mim formulado e que 
esta Casa do Congresso aprovou. 

Estive sempre – isto sim – a serviço da 
pessoa e da Administração do General 
Eurico Dutra no passado, como o estou no 
presente. Defendi o Sr. Vicente Ráo por um 
dever de gratidão. É o dever que proclamo 
para com todos os que em hora de amargura 
para o meu Estado – quando se deseja 
cassar um mandato legítimo, impedir que o 
Governador eleito e diplomado concorresse a 
eleições suplementares como candidato e se 
ameaçava o Maranhão com a intervenção – 
ficaram ao meu lado, como, entre muitos 
brasileiros, ficou o Senhor Vicente Ráo. 

Tinha o direito e o dever de defendê-Io. 
Além disso, no exercício do meu mandato, 
não reconheço a ninguém autoridade moral 
para me dar lições de conduta no 
cumprimento do dever. 

Hoje não me cabe mais a defesa do Sr. 
Ministro Vicente Ráo e sim aos líderes do 
Govêrno. Naquela hora, porém, em que S. 
Ex.ª foi atacado neto nobre Senador 
Domingos Velasco por forma a mais 
contundente, cumpria-me o dever de 
defender e prestar homenagem ao amigo fiel. 
E assim procedi. 

Nunca estive a serviço de ministros, 
nem de presidentes do Banco do Brasil 
no passado, como não estou no 
presente. Estive – repito-o – a serviço da 
pessoa do General Eurico Gaspar Dutra, 
sem temer hostilidades que pudessem 
ou possam decorrer dessa minha 
conduta, porque a fidelidade é uma 
constante da minha formação moral. 
Tenho ocupado esta tribuna para 
defender ministros que saem, nunca 
ministros que entram. 

Tinha para com o Sr. Ministro 
Vicente Ráo um dever de gratidão e  
não me demoverão críticas, venham de 
onde vierem, apaixonadas ou serenas. 
Esse era o meu dever Senhor 
Presidente, e não me arrependo,  
em absoluto, de ter ocupado esta tribuna 
para defender o atual Ministro  
das Relações Exteriores. Sr. Vicente 
Ráo, quando ainda candidato. Considero 
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V. Ex.ª um grande cultor do Direito e 
eminente homem público que honra o 
Estado de São Paulo e o Brasil. Nos 
postos que exerceu, soube haver-se com 
probidade, dignidade e honra. (Muito bem! 
Muito bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Magalhães Barata, quinto orador inscrito. 

O SR. MAGALHÃES BARATA (*): – 
Sr. Presidente, o grande órgão carioca 
"Correio da Manhã", naquela quadra de 5 
de julho de 1922 foi o jornal que sempre se 
colocou ao lado dos "tenentes" que 
entendiam ir mal o país e ser preciso dar 
novos rumos à Nação O "Correio da 
Manhã" foi o baluarte onde os visionários 
de 22, 24, 25 e 30 encontraram guarida, 
simpatia e solidariedade. 

No dia 5 de julho do corrente ano 
êsse conceituado órgão, por um dos seus 
colaboradores, publicou pelo artigo 
inteiramente apropriado à hora que 
atravessamos, sob o título "Missão da 
classe média". 

Sr. Presidente, sempre pertenci à 
classe média e hoje, muito embora Senador, 
sinto que ainda a integro. E como tal classe 
me toca muito de perto, vejo-me na 
obrigação de tomar uns minutos da atenção 
do Senado, par aler êste magistral artigo: 

"O levante de 5 de julho de 1922, que 
passaria à história como o episódio dos "18 
do Forte", foi o momento mais dramático 
de um longo processo social, que iria 
culminar na revolução de 1930, e que, de 
certa forma, prossegue em nosso dias, 
tanto por ter condicionado os 
acontecimentos posteriores quanto por 
haver mobilizado fôrças e ideais que, 
malgrado a vitória de 1930, não chegaram 
ase impor definitivamente. 

Hoje, quando transcorre mais um 
aniversário da efeméride, pode-se 
observar a medida em que o gesto heróico 
daquela rapaziada que enfrentou, para 
morrer, as fôrças legalistas, resistiu à 
dissecação da análise histórica, e continua 
carregado de um profundo apêlo cívico. 

E' importante, contudo, evitar que os 
aspectos dramáticos do episódio ocultem o 
seu sentido mais permanente. Se, 
passados s anos, resvalaram para um 
plano secundário alguns dos motivos que 
presidiram ao levante, os acontecimentos 
subseqüentes, notadamente na ordem de 
coisas hoje reinante, dão um relêvo 
atualíssimo às razões profundas da 
rebelião de 1922. 

Na verdade, por baixo das agitações 
políticas ligadas à oposição ao govêrno 
Epitácio Pessoa e ao situacionismo federal 
até o govêrno Washington Luís, havia, 
ainda que muitos dos protagonistas não 
tivessem sôbre isto idéas claras, um 
impulso ilegivel que correspondia à 
estrutura mesma de nossa organização 
econômico-social e representava os ideais 
mais aptos a dirigirem nossa evolução 
política. Havia, naquele tempo, como, 
ainda hoje, no nosso, um extrato de nossa 
sociedade – a classe média – que, embora 
constituindo a mais importante fôrça social, 
experimentava uma intolerável opressão 
política econômica e se via privada da 
possibilidade de participar, livremente, na 
direção do país. 

O antigo Brasil, o Brasil imperial e o 
da República, baseados na propriedade 
latifundiária e no trabalho escravo ou 
ilegível servil, não tinham espaço  
para uma classe média, cuja subsistência 
depende da superação da economia 
primária, mediante a criação de  
meios de produção capazes de  
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

transformar em produtos acabados as 
matérias-primas em cuja extração se 
esgotava a economia latifundiária. Êsse 
desenvolvimento econômico, por sua 
vez, só é possível através do 
estabelecimento de condições 
institucionais apropriadas, cujos 
requisitos preliminares são a implantação 
efetiva da liberdade para todos de um 
processo democrático de govêrno e de 
um serviço público eficiente e honesto. 

A classe média que fornecia os 
homens mais capazes para corrigir e 
manter em funcionam ilegivel era 
ilegivel, não obstante, da possibilidade 
realmente se faça representar, porque as 
manipulações eleitorais asseguravam o 
contrôle do poder à burguesia latifundiária 
e comercial. Ilegivel romper a 
compressão dos homens interessados na 
manutenção do nosso país em nível 
econômico primário, e sob um estatuto 
social de privilégio e de insegurança, que 
se rebelaram os rapazes de ilegível. 

Hoje, apesar dos progressos, a 
classe média se encontra ilegivel 
espoliada e com ela o país, cujo 
desenvolvimento é prejudicado. 

Os especuladores da inflação, no 
terreno econômico, os manipuladores 
sindicais, no terreno político, e os 
familiares do poder, no administrativo, 
compõem uma trama que amesquinha a 
capacidade aquisitiva dos assalariados, 
institui a demagogia como regra de 
govêrno e a corrupção como rotina 
administrativa. Como em 1922, embora 
no âmbito da legalidade, a classe média 
precisa, novamente, mobilizar-se para 
completar sua missão histórica". 

Sr. Presidente, o artigo do "Correio 
da Manhã", que acabo de lêr, deve ser 
lido e meditado pelos que compõem a 
classe média, a grande classe dos 
"Barnabés", que não pode mais viver 
com os preços escorchantes, que 
dominam o Brasil de norte a sul. E' a 
classe média que sofre, Sr. Presidente, 
porque as camadas mais humildes não 
têm despesas de representação e, com o 
que ganham, vivem menos mal. E a 
classe rica é a que melhor vive. Enquanto 
isso, a classe média, suporta a tirania das 
feiras, a dificuldade dos transportes a 
exploração dos preços, que aumentam 
dia a dia, o desrespeito das posturas 
municipais, dos regulamentos oficiais, 
enfim, tôda a sorte de vexames e 
irregularidades. 

Sr. Presidente, é precisamente na 
classe média, dos "Barnabés", que, 
excluindo minha atual situação de 
Senador, me sitúo como General de 
Brigada. Quando deixar a senatoria, é 
para essa classe média que voltarei, 
como General, em situação idêntica à 
dos maiores sofredores dêste país. 

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

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

Tem a palavra o nobre Senador Assis 
Chateaubriand, sexto orador inscrito. 

O Sr. Assis Chateaubriand 
pronuncia discurso que será publicado 
depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
Mesa requerimento que vai ser lido pelo 
Primeiro Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 186-53 
 
Requeremos urgência para o  

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 129, de 1953, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
 

tério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 5,000.000,00, destinado a 
auxiliar os municípios catarinenses 
na reconstrução das obras públicas 
destruídas ou danificadas por 
enchentes, a fim de ser discutido e 
votado nos têrmos do artigo 155, § 
3, do Regimento interno. 

Sala das Sessões, em 3 de 
julho de 1953. – Gomes de Oliveira. 
– Francisco Gallotti. – Alberto 
Pasqualini. – Camilo Mércio. – 
Flávio Guimarães. – Vivaldo Lima. 
– Anísio Jobim. – Attilio Vivacqua. 
– Ezechias da Rocha. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
providenciará no sentido do 
deliberado pelo plenário. 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

 

Vivaldo Lima 
 

Waldemar Pedrosa 
 

Victorino Freire 
 

Arêa Leão 
 

Mathias Olympio 
 

Carlos Saboya 
 

Kerginaldo Cavalcanti 
 

Georgino Avelino 
 

Ferreira de Souza 
 

Ruy Carneiro 
 

Velloso Borges 
 

Assis Chateaubriand 
 

Apolônio Sales 
 

Ismar de Góes 
 

Durval Cruz 
 

Landulpho Alves 
 

Attílio Vivacqua 
 

Pereira Pinto 
 

Hamilton Nogueira 
 

Alberto Pasqualini. 
 

Deixam de comparecer os Srs 
Senadores: 

 

Alvaro Adolpho 
 

Clodomir Cardoso 
 

Plínio Pompeu 
 

Novaes Filho 
 

Cícero de Vasconcelos 
 

Walter Franco 
 

Pinto Aleixo 
 

Carlos Indemberg 
 

Cesar Vergueiro 
 

Domingos VeIasco 
 

Dario Cardoso 
 

Othon Mäder 
 

Alfredo Simch – (13) 
 

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

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, 
do Projeto de Lei da Câmara 
número 348, de 1949, que altera o 
artigo 114 do Decreto-lei número 
483, de 8 de Junho de 1948 
(Código do Ar). (Com pareceres: I) 
sôbre o Projeto: ns. 733-52, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; e 
734-52, da de Finanças, favorável, 
com as emendas que oferece, sob 
ns. 2, 3 e 4; 11) sôbre a emenda de 
Plenário (nº 5) : ns. 527-53, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; e 
528-53, da Comissão de Finanças, 
pela rejeição). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
um requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 189, de 1953 
 
Nos têrmos do art. 125, letra e, do 

Regimento Interno, requeiro audiencia das 
Comissões de Economia e de Transportes, 
Viação e Obras Públicas sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 348, de 1949. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1953. 
– Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
conseqüência da aprovação do 
requerimento o Projeto vai às Comissões de 
Economia e de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas. 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
31, que altera os quadros de pessoal das 
Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais do Amazonas, Mato Grosso, 
Goiás, Maranhão. Piauí, Paraíba e 
Pernambuco, (incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão de 3-7-1953, a 
requerimento do Sr. Senador Joaquim Pires, 
tendo: Pareceres: I – Sôbre Projeto: nº 359, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade: nº 360, de 1953, da 
Comissão de Finanças, favorável: II – Sôbre 
a emenda do Plenário: nº 541, de 1953, da 
Comissão de Constituição e justiça, contrário 
(por inconstitucionalidade): nº 542, de 1953, 
da Comissão de Finanças, contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Veio à mesa, 

um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 190, de 1953 
 
Nos têrmos do art. 125, letra e, do 

Regimento Interno, requeiro audiência da 
Comissão de Serviço Público Civil, por ser 
matéria da sua competência especifica 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 
1953. 

Sala das Sessões, 7 de julho de 1953. 
– Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do plenário a Presidência retira 
o Projeto da Ordem do Dia, a fim de enviá-lo 
à Comissão de Serviço público Civil. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 304, de 1950, que modifica o 
Decreto-lei número 8.768, de 21 de Janeiro 
de 1946, que concede aumento aos 
pensionistas do IPASE e dá outras 
providências (Incluindo em Ordem do Dia 
nos têrmos do artigo 90, letra a, do 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 1-7-53, do Requerimento nº 
177-53, tendo pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social e dependente de 
pronunciamento, em plenário, da Comissão 
de Finanças). 

Vão ser lidos os pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. 

O SR. 4º SECRETARIO: – (Servindo 
de 1º) procede à leitura dos seguintes 
pareceres: 

 
PARECER 

 
Nº 560, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
304, de 1950, que modifica o Decreto-lei nº 
8.768.  
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de 1 de janeiro de 1946, que conceda 
aumento aos pensionistas do IPASE e dá 
outras providências. 

Relator: Sr. Etelvino Lins. 
Nos têrmos do projeto de lei  

número ilegível de 1950, da Câmara  
dos Deputados, e extensivo os pensões  
em vigor concedidas pelo IPASE  
aos beneficiários dos servidores federais 
ilegível depois de 1º de janeiro de 1946,  
ou as que ver ilegível ser concedidas  
por morte de seus segurados obrigatórios,  
o aumente de que trata o Decreto-lei nº 
8.768, de 21 de janeiro de 1946, na forma 
prescrito nos arts. 1º e 3º, parágrafos 1º  
e 2º. 

Ouvido sôbre o projeto, por iniciativa 
desta Comissão, assim se manifesta o 
Presidente do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado:  
"Trata-se de medida de alto alcance que virá 
corrigir o desnível providencial entre 
beneficiários da mesma categoria, 
estabelecendo equidade no amparo à família 
do servidor do Estado". 

Sob o aspecto constitucional ou legal, 
nada temes a opôr ao projeto, de cujo mérito 
dirão as Comissões de Finanças e de 
Trabalho e Previdência Social. 

Sala Ruy Barbosa, em 22 de janeiro de 
1951. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – 
Etelvíno Lins, Relator. Olavo Oliveira. – Luiz 
Tinoco. – Vergniaud Wanderley. – Arthur 
Santos. – Attilio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 561, de 1953 

 
Da Comissão de Trabalho e Previdencia 

Social, sôbre o Decreto-lei nº 8.763, de 21 de 
janeiro de 1946, que concede aumento aos 
pensionistas do IPASE e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
1. O Projeto de Lei da Câmara  

nº 304, de 1950, modifica o Decreto-lei  
nº 8.768, de 21 de janeiro de  
1946, que concede aumento aos 
pensionistas do IPASE e dá outras 
providências. 

2. Distribuído à douta Comissão de 
Justiça desta Casa Legislativa, o seu relator, 
o nobre Senador Etelvino Lins, antes de 
emitir o seu parecer, opinou pela audiência 
prévia da direção do referido Instituto, a qual 
melhor diria sôbre a conveniência  
da matéria. 

3. O pronunciamento daquele  
órgão autárquico, favorável à aprovação  
da medida objetivada no Projeto, não se  
fez com maiores delongas; antes, o  
seu Presidente esclareceu prontamente  
que "se trata de medida de alto alcance,  
que virá corrigir o desnivel previdencial  
entre beneficiários da mesma  
categoria, estabelecendo equidade no 
amparo à família do servidor do Estado,  
além de não acarretar ônus para o  
IPASE, que, na aplicação do Decreto-lei 
número 8.768 (cuja modificação ora  
se pretende), exerce apenas a função de 
órgão pagador do encargo do Govêrno 
Federal". 

4. Esclarecido, portanto, que a  
adoção de tal medida não onera o  
organismo autárquico e corrige injustiças  
e estranhas discriminações no seio  
dos associados do IPASE, tem-se como  
certo que bem andou o legislador, ao  
assumir a iniciativa da proposição de  
um Projeto como êste. 

5. O citado Decreto-lei nº 8.768, de  
21 de janeiro de 1946, cuja modificação  
ora se pretende, estabelece, nos seus artigos 
1º, 2º e 3º, o "quantum" para o aumento  
dos pensionistas do IPASE e a data máxima 
para a concessão de tal benefício (art. 1º,  
in fine). 

Mas, reside justamente nessa  
última, isto é, na data para a conces- 
 

são do benefício, a injustiça que o projeto em 
estudo busca extinguir, 

De fato, a lei, ao estatuir um mito,  
vale dizer, um prazo máximo no ilegível  
até 31 de dezembro de 1945 para  
a habilitação do beneficio, incorreu em  
uma condenável discriminação, eis  
que negou, logicamente, aos  
pensionistas beneficiados após aquela  
data, as vantagens auferidas pelos  
outros que por ela foram  
contemplados. 

6. Claro está, portanto, que o  
Projeto em exame tem por ecôpo  
sanar imperdoável lacuna da  
legislação previdencial, notório, como e,  
que uma das precípuas finalidades  
da previdência social está exatamente no  
fato de procurar estender a órbita de  
seus beneficies, de forma indistinta, a  
todos que, legalmente habilitados a  
tanto esperam do Estado o amparo a  
que, como os outros também têm  
direito. 

7. Em face das. razões  
aduzidas, atentando nas  
informações prestadas pela Direção  
do IPASE e tendo em vista a evidente  
falha da legislação especializada a  
Comissão de Trabalho e Previdência Social 
opina, "de meritis", pela aprovação do 
Projeto. 

Sala das Sessões, em de de 1951 – 
Carlos Gomes, Presidente. – Luiz Tinoco, 
Relator. – Othon Mader. – Alvaro Adolpho – 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a  
palavra o nobre Senador Ismar de  
Góes, para, como relator na Comissão de 
finanças, emitir o parecer dessa  
Comissão. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor 
Presidente, desde 31 de maio de 1951, emiti 
parecer sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
304, de 1950, assim concebido: 

"O Decreto-lei nº 8.512, de 31  
de dezembro de 1945, que concedeu 
aumento geral aos servidores civis,  
militares, reformados, mativos e pensionistas, 
tem o seu art. 4º redigido da seguinte 
maneira: 

"Art 4º – Fica concedido aos 
reformados, inativos, pessoal em 
disponibilidade e pensionistas, civis e 
militares, da União, o aumento dos 
respectivos proventos e pensões, na mesma 
base do aumento concedido aos servidores 
civis e militares, por êste decreto-lei e 
conforme a Tabela de percentagens anexa 
(IX). 

Parágrafos únicos – O aumento a que 
se refere êste artígo vigorara a partir de 1º de 
janeiro de 1946". 

Essa tabela regulava a  
percentagem de aumento do provento  
ou pensão, em escala descendente, de  
200% até 50%, dos inativos e  
pensionistas, que percebiam desde – ate  
200 cruzeiros a – mais de 900  
cruzeiros. 

Pelo Decreto-lei nº 8.768, de 21  
de janeiro de 1946, que concedeu  
aumento, aos pensionistas do IPASE, pelo 
seu art. 1º, ficaram majorados na base 
estabelecida pela lei, artigo e tabela, acima 
citados, as pensões em vigor, devidas aos 
beneficiários dos servidores federais 
falecidos até 31 de dezembro de 1945, 
vigorando o aumento a partir de 1 de janeiro 
de 1946. Por disposição do art. 3º e 
parágrafo único, do mesmo Decreto-lei 
último, o IPASE remeto, semestralmente, à 
Diretoria de Despesa Pública a relação das 
importâncias pagas, consequentes da 
majoração, para efeito de indenização, pelo 
Tesouro Federal. 

Em consequência, a lei atendia sómente 
aos beneficiários dos servidores  
federais falecidos até 31 de dezembro  
de 1945, fazendo com que o funcionário 
falecido após essa data deixasse  
benefícios, algumas vêzes, em menos 
 

da metade do que deixaria se o falecimento 
houvesse ocorrido antes. 

Há, assim, um desnível  
previdencial entre beneficiários da  
mesma categoria, estabelecendo 
desigualdades materiais no amparo à  
família do servidor, ditado por uma simples 
carta. 

O Projeto em estudo vem sanar  
essa injustiça previdencial, estendendo  
às pensões em vigor, concedidas pelo  
IPASE aos beneficiários dos  
servidores federais falecidos depois de 1º  
de janeiro de 1946, ou as que venham a  
ser concedidas por morte de  
seus segurados obrigatórios, o aumento  
de que trata a lei 8.768, na forma  
prescrita nos arts. 1º e nº, §§ 1º e 2º já 
citados. 

Regula, também, que êsse aumento  
far-se-á de maneira a que as pensões,  
já concedidas a beneficiários de  
servidores federais falecidos depois de 1º  
de janeiro de 1946, ou as que venham  
a ser, não sejam inferiores nem superiores  
as que caberiam, em igualdade de 
condições, nos têrmos dos Decretos-leis  
ns. 8.512 e 8.768, a beneficiários de  
servidor igual categoria funcional, que 
houvesse falecido até 31 de dezembro de 
1945. 

A justiça do projeto é flagrante. No  
que diz respeito a esta Comissão  
de Finanças, esclarecemos, que há  
uma despesa para o Tesouro Nacional,  
difícil de calcular, conseqüente do  
aumento de pensões e porque nenhum  
ônus acarretará ao IPASE, que  
exercerá apenas a função de órgão  
pagador do encargo do Govêrno Federal  
e que será indenizado na forma  
estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 3º do 
Decreto-lei número 8.768, de 21 de janeiro 
de 1946. 

"Cremos no entanto, que, com  
o aumento de vencimentos ocorrido 
justamente na época em que foi  
promulgado o referido Decreto-lei, não  
serão em grande número os atingidos  
pelo atual beneficio, nem, em geral, 
excessivo o aumento da pensão visto  
que, como sabemos, este aumento está  
na razão dos vencimentos do  
contribuinte. 

Julgamos, assim o projeto em 
condições de ser aprovado." 

No entanto, Sr. presidente, na  
mesma sessão, o ilustre Senador Ferreira  
de Souza solicitou vista do processo e  
do parecer, concluindo num voto, do  
qual extraímos o seguinte. 

"Nenhum elemento oferecido ao  
estudo possibilita precisar a  
repercussão financeira do projeto, o  
que é essencial, pois tais aumentos  
não onerarão, como poderia parecer à 
primeira vista, o IPASE, mas o Tesouro na 
forma do Art. 3º §§ 1º e 2º, e Decreto- 
lei nº 8.768, de 21 de janeiro de  
1946. Assume êle, destarte, a função  
de segurador, o que é finalidade precipua  
do IPASE. O pior, porém, é que será 
segurador suplementar, sem direito a  
prêmio. 

Em face disso, a Comissão de  
Finanças converte o seu estudo  
em diligência, para solicitar do Ministério  
da Fazenda informações seguras e  
precisas sôbre a tal repercussão  
financeira, tendo em vista os aumentos  
de vencimentos de vencimentos, bem  
como ao Ministério do Trabalho para que  
o IPASE informa qual a sua situação do  
caso de sôbre êle recair o ônus,  
fornecendo os elementos numéricos  
quanto às diferenças dos benefícios,  
para que esa Comissão possa fazer  
as devidas comparações." 

Nesta conformidade, o projeto  
foi encaminhado aos ministérios da  
Fazenda e do Trabalho para as  
necessárias diligências. Informações foram 
 

prestadas pelo Ministro da Fazenda, que 
assim se manifesta: 

"...tendo em vista o art. 9º, da lei nº 
1.765, de 18 de dezembro de 1952, atinente 
ao abono de emergência, pediu novo 
pronunciamento daquele Instituto, uma vez 
que o seu parecer foi emitido anteriormente à 
mencionada lei." 

Anteriormente, o Instituto de 
Previdência e Aposentadoria dos Servidores 
do Estado oferecera informação, reafirmando 
que aquêle Instituto era simples 
intermediário, cabendo todos os ônus ao 
govêrno federal. Desta forma, o projeto ficou 
incompleto nas informações até que entrou 
em ordem do dia, de acôrdo com o Art. 90, 
letra a, do Regimento interno. 

Quanto ao pedido de diligência, feito 
pela Comissão de Finanças, nada há de novo 
capaz de esclarecer o montante que o 
govêrno federal será obrigado a pagar com a 
aprovação do projeto. 

Tudo leva a crer que a quantia não seja 
demasiadamente exagerada. Tratando-se de 
flagrante ato de justiça, penso não haja 
argumento capaz de invalidar meu parecer 
favorável. 

No entanto, como ressalta a informação 
do Instituto de Previdência e Aposentadoria 
dos Servidores do Estado, faz-se mistério 
modificar, no Artigo 1º a data de 1º de janeiro 
de 1946 para 31 de dezembro de 1945, 
conforme consta do projeto, os beneficiários 
dos falecidos em 1º de janeiro de 1946 
ficarão excluídos. 

Assim, Sr. Presidente, em nome da 
Comissão de Finanças, dou parecer 
favorável ao projeto, oferecendo a seguinte 
Emenda: 

"Substitua-se ao art. 1º a data "1º de 
janeiro de 1946" por: 31 de dezembro de 
1945." 

Êste o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Veto à mesa 
uma emenda que vae ser lida. 

E' lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Artigo 1º 
Substitua-se "1º de janeiro de 1946" por 

"31 de dezembro de 1945" 
Sala das Sessões, 7 de julho de 1953 – 

Senador Ismar de Góes, Relator da 
Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto e emenda. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra 
encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
O SR. MOZART LAGO (*) (Para 

encaminhar a votação): – Sr. Presidente, 
hoje, ao saber que o relator dêste projeto na 
Comissão de Finanças era o Senador Ismar 
de Góes, confesso que tive um suspiro de 
alivío. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. MOZART LAGO: – Conheço as 
luzes dêsse nosso eminente colega tem 
como a grandeza do seu coração. Por isso 
venho à tribuna congratular-me com S. Ex.ª 
pelo generoso parecer que proferiu. 

Sr. Presidente, nesta Casa tenho-me 
interessado pelo andamento de muitos 
projetos mas nenhum como êsse despertou a 
chuva de cartas e telegramas que recebi do 
Brasil inteiro, especialmente de viúvas que 
recebem pensões misérrimas, que, na 
verdade, mal as impedem de morrer de fome. 

Hoje, chegou-me às mãos carta de São 
Paulo, da Senhora Elena Ribeiro Ferreira que 
recebe do Instituto, como viúva de um 
maquinista de segunda classe da Central do 
Brasil, a irrisória quantia de Cr$ 402,00 
mensais: Êssa foi a maior pensão das 
pessoas que me escreveram pedindo 
andamento dêsse projeto. 

Sr. Presidente, o Senado pode  
votar favorávelmente, certo de estar prati- 
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cando ato de grande benemerência. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda da Comissão. 

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

Está aprovada. 
Em votação o Projeto, assim 

emendado. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 304, de 1950 
 
Modifica o Decreto-lei número 8.768, de 

21 de Janeiro de 1946, que concede aumento 
aos pensionistas do IPASE, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' extensivo às pensões em 

vigor, concedidas pelo Instituto da 
Previdência dos Servidores do Estado 
(IPASE) aos beneficiários dos servidores 
federais, falecidos depois de 1 de janeiro 
ele 1946 ou as que venham, a ser 
concedidas por morte de seus segurados 
obrigatórios, o aumento de que trata o 
Decreto-lei nº 8.768, de 21 de janeiro de 
1946, na forma prescrita nos artigos 1º e 3º 
e parágrafos 1º e 2º. 

Parágrafo único. O aumento de que 
trata este artigo far-se-á de maneira a 
que as pensões já concedidas a 
beneficiarios de servidores federais, 
falecidos depois de 1 de janeiro de 1946 
ou as que venham a ser, não sejam, 
inferiores nem superiores as que 
caberiam, em igualdade de condições, 
nos têrmos dos Decretos-leis ns. 8.512, 
de 31 de dezembro de 1945, e 8.768, de 
21 de janeiro de 1946, a beneficiarios do 
servidor de igual categoria funcional que 
houvesse falecido até 31 de dezembro 
de 1945. 

Art. 2º Para atender às despesas 
relativas ao aumento de pensões, a que se 
refere o artigo 1º e o Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado autorizado a fazer os 
adiantamentos necessários, para cujo 
Reembôlso procederá na forma 
estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do 
artigo 3º do Decreto-lei número 8.768, de 
21 de janeiro de 1946, e remeter de uma só 
vez a relação das importâncias pagas. 

Art. 3º O aumento, de que trata esta lei 
não é extensivo aos beneficiarios dos 
servidores que contribuem para o IPASE, por 
fôrça de convênios com os govêrnos 
estaduais, municipais e territoriais. 

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

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 114, de 1952, originario da 
Câmara dos Deputados, que aprova a 
Convenção Internacional assinada em 
Séries, em 6 de outubro de 1921, que 
modificou a Contenção do Metro, firmada 
em Paris em 28-5-1875, (Com pareceres 
favoráveis números 143-53, da comissão de 
Educação e Cultura: 144-53, da de 
Relações Exteriores; e 520-53, da de 
Economia). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo 

quem faça uso da palavra, encerro a 
discussão. (Pausa). 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 114 – 1952 
 

Aprova a Convenção Internacional 
assinada em Sévres. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovada a Convenção 

Internacional assinada em Sèvres, a 6 de 
outubro de 1921, que modificou a Convenção do 
Metro, firmada em Paris, a 28 de maio de 1875, 
bem como o seu Regulamento. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 107, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, Pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o credito 
especial de Cr$ 1.500.000.00, para atender a 
despesas com o II Congresso Latino Americano 
de Ortopedia e Traumatologia e o X Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. Incluído 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
ilegível, concedida na sessão de 3-7-1953 a 
requerimento do Sr. Senador Joaquim Pires, 
tendo: Parecer favoráveis: n. 522, de 1953, da 
Comissão de Constituição e ilegível, n. 523, de 
1953, da Comissão de Educação e Cultura, n. 
524, de 1953, da Comissão de Finanças. 

 
O SR PRESIDENTE: – Não havendo 

quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

N. 107, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo e abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde o credito 
especial de Cr$ 1.500.000,00, para atender a 
despesas com o II Congresso Latino Americano 
de Ortopedia e TraumatoIogia e o X Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Saaúde, o 
crédito especial de Cr$ 1 500 000.00 (um milhão 
e quatrocentos mil cruzeiros) para atender a 
despesas com o II Congresso Latino Americano 
de Ortopedia e Traumatologia e o X Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que se 
realizarão, no Rio de Janeiro, em julho de 1953. 

Art. 2º Dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias após a realização dos Congressos, 
a Comissão Organizadora prezará ao Ministério 
de Educação e Saúde contas da aplicação do 
auxilio concedido que compreenderá a 
publicação de seus Anais. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 137 de 1953, que 
dispõe sôbre os créditos orçamentários 
destinados à defesa contra as secas do 
Nordeste eleva os limites dos premios de 
ilegível por cooperação e da outras 
providências. (Incluindo em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de ilegível conedida na 
sessão de 3-7-1953, a requerimento do Sr. 
Senador Joaquim Pires tendo Parecer favorável 
sob nº 545 de 1953, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo 

quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam Projeto 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 137, DE 1953 
 

Dispõe sôbre os créditos orçamentários destinados à defesa contra as secas do 
Nordeste, eleva os limites dos premios de açudes por cooperação, e da outras 
providências. 

 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art 1º Os creditos orçamentários destinados a atender ao disposto no art. 198 da 

Constituição Federal (Defesa Contra as Sêcas do Nordeste) considerar-se-ão registrados pelo 
Tribunal de Contas, independente de qualquer formalidade, a 1º de janeiro de cada ano, e 
serão automaticamente distribuídos pelo Tesouro Nacional. 

Parágrafo único O Tesouro Nacional, contabilizando como despesa efetivada, porá no 
Banco do Brasil S. A. a importância dêsses créditos em parcela: de 25% (vinte e cinco por 
cento) ate o dia quinze dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, à disposição 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, que a utilizará independente do regime 
de duodécimos. 

Art. 2º As Importâncias não utilizadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas, ate o fim do exercício, serão obrigatóriamente recolhidas ao Tesouro Nacional até 31 
de dezembro de cada ano, como despesa a anular. 

Paragrafo unico. Os saldos dos créditos oriundos do recolhimento a que se refere êste 
artigo ilegível obrigatoriamente inscritos em "Restos a Pagar" devendo as respectivas 
importâncias ser depositadas, até 31 de janeiro de cada ano, em conta especial, no Banco do 
Brasil S. A., à disposição do D. N. O. C. S. 

Art. 3º Os recursos a que se refere o art. 2º sòmente poderão ser aplicados nas obras ou 
nos serviços a que se destinavam no Orçamento do exercício anterior. 

Parágrafo unico. Quando êsses recursos corresponderem as obras ou serviços 
concluidos passarão a ser aplicados, de acôrdo com planos especiais do D. N. O. C. S., na 
intensificação das obras de irrigação dos açudes publicos, no desenvolvimento da 
açudagem por cooperação e na perfuração e aparelhamento de poços no Polígono das 
Sêcas. 

Art. 4º Os ajustes ilegível entre o D. N. O. C. S. e proprietários de açudes ou outras 
obras a serem construidas, em regime de cooperação, serão sujeitos a registro a ilegível do 
Tribunal de Contas, atraves de suas colegações, não se ilegível aplicando o disposto nos 
arts. 42, alinea XIV, e 60 da lei nº 830, de 23 de setembro de 1949. 

Art. 5º São elevados pala Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), e Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) respectivamente, os limites maximos dos premios 
concedido pelo Govêrno Federal para construção de obras de açudagem e irrigação em 
cooperação com particulares e entidades de direito publico. 

§ 1º O disposto neste artigo é extensivo aos açudes autorizados em construção na data 
de publicação da presente lei. 

§ 2º As cooperativas, agricolas e associações rurais, legalmente organizadas, aplica-se 
o limite de premio atribuído às entidades de direito público. 

Art. 6º São prorrogada por 12 (doze) meses os prazos concedidos para construção de 
açudes em cooperação. 

Art. 7º Fica reduzido para 300.000 (trezentos mil) metros cúbicos e quatro metros e 
ilegível respectivamente, de capacidade e profundidade de açude, que podera ser construido 
pelo D. N. O. C. S., pelo regime de cooperação. 

Art. 8º E fixado em Cr$ 0,50 (cinquenta centavos), por metro cúbico d água acumulável, 
o auxílio para a construção de obras de açudagem em cooperação com particulares, 
individualmente ou associados, ate o limite previsto no art. 5º. 

Art. 9º O D. N. O. C. S. promoverá, no prazo de 90 (noventa) dias a revisão das tabelas 
de preços unitários em vigor. 

Paragrafo único. As tabelas a que se refere o presente artigo deverão ser revistas, no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do decreto ou lei que modifique o salário 
mínimo, para que sejam adaptadas ao novo custo de material e mão de obra. 

Art 10. Os orçamentos das perfurações ou aparelhamento de poços de que trata e 
decreto ilegível de 9 de fevereiro de 1944, e cujo custo provável seja inferior a Cr$ 50.000,00 
(cinquenta mil cruzeiros) serão aprovados por ato do chefe do Distrito do D. N. O. C. S. a que 
tenham ilegível requeridos, o que determinaria a sua execução e remetera mensalmente ao 
Diretor Geral copia dos ilegível orçamentos. 

Parágrafo unico. A execução de qualquer perfuração ou aparelhamento de poços de 
custo provável ou superior ao limite fixado neste artigo dependerá de prévia aprovação do 
respectivo orçamento pelo Diretor Geral do D. N. O. C. S. 

Art 11 Além das hipóteses previstas no art. 4º do decreto-lei número 6.255 de 9 de 
fevereiro de 1944, o D. N. O. C. S. altera e aparelhara, por conta própria na área do Poligono 
das Secas, poços para abastecimento público nas cidades vilas a povoações de mais de 500 
(quinhentos) habitantes, onde não exista num ilegível de dez quilometros, açude publico, 
curso d'água perene ou manancial de água potável. 

§ 1. A perfuração e o aparelhamento de poços, a que se refere ate artigo, serão 
procedidos por indicação do Chefe de Distrito do U. N. O. C. S. ou por solicitação do 
Estado ou Municipio interessado em requerimento dirigido ao Diretor Geral, ao qual 
compete autorizar a realização da obra com recurso voluntário para o Ministro da Viação e 
Obras Publicas. 

§ 2 º Chefe de Distrito, recebendo o requerimento, mandara dentro de 120 cento e vinte 
dias ilegível ao exame necessário inclusive quanto as condições previstas neste artigo, 
encaminhando em seguida o processo devidamente informado ao Diretor Geral. 

Art 12. Os estudos, projetos, orçamentos e execução de obras custeadas com os 
recursos previstos no art. 198 da Constituição poderão ser contratados com empresa ilegível, 
satisfeitas as formalidades legais ou ilegível mediante autorização, do Ministro da Viação e 
Obras Públicas, a serviço público especializado federal ou estadual. 

Art 1º O estudo projetos e orçamentos de obras de defesa contra os efeitos da chamada 
Sêca ao Nordeste, realizados por serviço públicos especializado de Estado componente de 
Polígono das Secas, poderão ser aceitos pelo D. N. C. S desde que safisfaçam os ilegível 
técnicos previstos nas leis e regulamentos que o regem, como base para a fixarão de limite de 
capacidade e de custo de obra por cooperação. 

Art. 14. O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas ilegível  
campos de palma, cada um com a área mínima de 25 (vinte e cinco) 
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hectares, para distribuição gratuita de mudas aos criadores, em todos os 
Estados compreendidos no Polígono das Sêcas e nas regiões onde a 
pecuária constituir a principal atividade rural. 

§ 1º Dentro de 1 (um) ano, a contar da vigência desta lei, o D .N. O. S. 
deverá inaugurar, pelo menos, um campo por Estado e, assim 
sucessivamente, ate que fique em condições de atender às necessidade 
da pecuária do Nordeste. 

§ 2º A lei orçamentária da União consignará, anualmente, dotação 
suficiente para a instalação, desenvolvimento e manutenção dos campos, 
de acôrdo com o plano organizado pelo D. N. O. C. S. 

Art.ilegível O D. N. O. C S. pagará em dinheiro, semanalmente, o 
salário dos operários empregados em obras destinadas à defesa contra as 
sêcas do Nordeste. 

§ 1 E’ vedado o desconto de taxas, comissões ou outra qualquer forma 
no salário do operário, salvo as referentes à previdência e assistência 
social a que estejam por lei obrigados. 

§ 2.º A mobservância ao disposto no parágrafo anterior importa na 
responsabilidade civil e criminal do agente. 

Art.16. Esta lei será regulamentada no prazo de 30 (trinta) dias 
entrando em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

A sanção. 

O SR. ISMAR DE GOES (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, o 
Senado acaba de aprovar o Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados 
nº, 304, de 1950, que modifica o 
Decreto-Lei n.º 8.768, de 21 de 
janeiro de 1946, que concede 
aumento aos pensionistas do 
IPASE e dá outras providências. 

Na mesma ocasião, aprovou 
emenda oferecida pela Comissão 
de Finanças, substituindo, no art. 
1º, a data de 1º de janeiro de 1946 
por 31 de dezembro de 1945. 

Sr. Presidente, a Comissão de 
Finanças apresentou esta emenda 
sob o fundamento de que todos os 
beneficiários dos falecidos depois 
de 1.º de janeiro de 1946, não 
seriam alcançados pela disposição 
do projeto. 

Evidentemente, houve aqui um 
lapso muito comum na elaboração 
da lei. Basta comparar o art. 1º do 
projeto com o parágrafo único no 
que diz respeito a datas, para se 
verificar que o artigo se refere a 1º 
de Janeiro de 1946 e o parágrafo a 
31 de dezembro de 1945. 

Assim, o que o autor do projeto 
desejava, era que ele alcançasse 
os benefícios dos contribuintes 
falecidos a partir de 1º de Janeiro 
de 1946, ou por outra depois de 31 
de dezembro de 1945. 

Ora, Sr. Presidente, a 
emenda tanto poderia dizer 
“depois de 31 de dezembro de 
1945” como “a partir de 1º de 
janeiro de 1946” sem que 
alteração houvesse. 

Assim, a meu vêr, a emenda 
da Comissão de Finanças deve ser 
considerada como de redação em 
vista do evidente lapso entre o 
artigo e o parágrafo, que a 
Comissão de Finanças procurou 
corrigir. 

Nestas condições, se a 
Comissão de Redação 
considerasse a emenda como de 
redação, substituiria apenas a 
palavra “depois” pela expressão “a 
partir”, conservando a data de 1º 
de janeiro de 1946. 

Eis porque, Sr. Presidente, 
solicitaria a atenção da Comissão 
de Redação para o exame do 
assunto dentro do espírito que 
encerra o projeto, comparando, de 
forma coerente, o art. 1º e seu § 2º, 
e concluindo que, na realidade, se 
trata de simples emenda de 
redação. 

Da evidência apontada, resulta 
também um ato de justiça, visto 
como o projeto estacionou na 
Comissão de Finanças, com 
parecer pronto e completo, desde 
31 de maio de 1951. Esse 
estacionamento originou-se da 
demora das informações do IPASE 
e dos Ministérios da Fazenda e do 
Trabalho. 

Se agora, a emenda  
não for considerada de  
redação, o projeto voltará à 
Câmara dos Deputados, determi- 
 

nando o fato novo atrazo. Enquanto 
isso, as viúvas e demais 
beneficiários do IPASE continuarão 
a receber, com flagrante injustiça, 
pensões verdadeiramente 
miseráveis. 

Estas as razões. Sr. Presidente, 
que me levaram a pedir a palavra 
pela ordem, chamando a atenção da 
mencionada Comissão para o fim de 
considerar a emenda como de 
redação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
face da votação já verificada e em 
atenção às palavras do nobre 
Senador, a Mesa encaminhará à 
Comissão de Redação o discurso 
agora proferido por S. Exª a fim de 
que aquêle órgão técnico tome 
conhecimento dos ponderáveis 
motivos do Sr. Relator da Comissão 
de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Não 
havendo mais quem queira usar da 
palavra vou encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã, a 
seguinte. 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara nº 148, de 1953, que 
retifica a Lei n.º 1.757, de 10 de 
Dezembro de 1952, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1953. 
(Em regime de urgência, nos têrmos 
do artigo 155, parágrafo do 3º 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 3-7-1953, do 
Requerimento nº 184-53; 
dependente de pronunciamento das 
Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças). 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 1951, que 
cria o Ministério da Saúde e 
Assistência e dá outras 
providências. (Em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 155, 
parágrafo 3º, do Regimento Interno, 
em virtude da aprovação era 3-7-53, 
do Requerimento nº 185-53). 

Segunda discussão do Projeto 
de Lei do Senado nº 48, de 1952, 
que modifica os artigos 3º , II, 4º, 
parágrafo único, 5.º, parágrafos 4º e 
.5.º e 6º da Lei nº 1.505, de 19 de 
Dezembro de 1951, no tocante a 
ações rescisórias  e mandados de 
segurança, aprovado, sem 
emendas, era 1ª discussão, em 25-
6-53 e tendo pareceres favoráveis 
da Comissão de Constituição e 
Justiça: ns. 436-530, quanto à 
constItucionalidade; e 510-53, 
quanto ao mérito. 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 10, de 1953, da 
Comissão Diretora. que aposenta 
compulsóriamente Miguel Caselli, 
Auxiliar de Portaria do Senado 
Federal. (Com pareceres favoráveis 
ns. 535-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 536-53, da 
de Finanças). 

Encerra-se a sessão as 10 
horas e 30 minutos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada 

a Ordem do Dia, tem a palavra o 
nobre Senador Hamilton Nogueira, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
(*): – Sr. Presidente, na data de hoje 
completaria 50 anos o eminente 
cientista brasileiro Arthur Ramos, 
falecido em Paris, há quatro anos, 
em missão oficial do govêrno. 

Os meios culturais brasileiros 
comemoram hoje esta data que será 
festiva, se entre nós ainda estivesse 
aquele professor extraordinário, 
aquele democrata na mais legítima 
acepção do têrmo porque, sem 
nunca ter feito política doutrinária, 
sem jamais haver ingressado num 
partido político, realizou uma das 
mais belas obras de organização 
democrática, estabelecendo as 
bases da democracia racial do 
Brasil, isto é, uma democracia com 
fundamento humano, onde todos os 
homens se nivelam pela mesma 
capacidade, pelos mesmos valores 
espirituais, onde não há nenhum 
preconceito de côr, e onde nenhuma 
criatura se sente isolada ou inferior 
às outras. 

Foi êste o grande trabalho de 
Arthur Ramos, em todos as 
setores da sua atividade. Como 
pesquisador, continuou a escola 
de Nina Rodrigues; como 
sociólogo, estudou as diversas 
fases da culturação do povo 
brasileiro e recebeu a contribuição 
das culturas estrangeiras 
Professor, que foi, na antiga 
Universidade do Distrito Federal 
e, sobretudo, na Faculdade 
Nacional de Filosofia, onde criou 
uma escola, deixou tradição que 
continua a ser seguida e 
aprefeiçoada e suas idéias 
frutificaram no terreno da 
pesquisa. 

Entretanto, Sr. Presidente, na vida 
de Arthur Ramos, devemos apreciar 
principalmente o sentido universal, 
não sòmente no setor do homem bra- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

sileiro, de todos os Estados do país, 
mas sobretudo no do homem 
universal. 

Arthur Ramos foi um cidadão 
do mundo quando, como cientista 
e seguidor da trilha de Freud se 
propoz a desafiar o mistério da 
natureza humana. Disse, certa 
feita, Sr. Presidente, que a 
doutrina de Freud era o mais 
ousado desafio proposto ao 
mistério do homem. 

E’ verdade que nem todos 
aceitam a psicanálise; é verdade 
que muitos fazem dela uma 
panacéa, não sòmente no sentido 
da terapêutica das doenças 
mentais, senão também como 
doutrina capaz de explicar tôdas as 
modalidades de atividade do espírito 
humano. 

Ambas as tendências, Sr 
Presidente, são erradas. Tanto 
negar a psicanálise sem conhecê-la 
em profundidade, como exaltá-la, 
não vendo os êrros existentes na 
sua metafísica, são atitudes que se 
não coadunam com a de um 
verdadeiro cientista. 

Arthur Ramos, na serenidade e 
no espírito tranquilo do pesquisador, 
colocou-se no meio têrmo: soube 
tirar da psicanálise tudo o que lhe 
poderia ser útil ao conhecimento do 
homem. E, aplicando-a nos estudos 
e pesquisas realizadas nesta cidade 
em milhares de crianças e 
adolescentes, ofereceu-nos uma 
contribuição nova, diferente, para 
explicar a mentalidade do povo 
brasileiro. 

Sr. Presidente, hoje dia 7, 
quando se completam 50 anos a 
partir do nascimento, em 
Alagoas, de Arthur Ramos, quero 
expressar a saudade do amigo e 
a homenagem do companheiro 
de congregação da Faculdade 
Nacional de Filosofia, bem como 
o depoimento de um discípulo 
que muito aprendeu no seu 
convívio, no que ele tinha de 
humano, sereno, nobre e grande. 

Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. (Muito bem; muito 
bem). 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho.  
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco Galottl. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2 º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Julio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – lsmar: de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Álvaro Adolfo (*). 
5 – Apolonio Sales. 
6 – Carlos Lindemberg. 
7 – Cesar Vergueira. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza  
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído lnternamente pelo 

Senador Cicero de Vasconcelos. 
 
(**) Substituído internamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretario – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões as quartas e sextas-

feiras, ás 16 horas. 
 

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

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mercio. 
Clodomlr Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires.  
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa 
(*) Substituído pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marilia ilegível Amando. 
Reuniões ás quintas-feiras, ás 

9,10 horas 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente. 
 

2 – Cicero de Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

 

3 – Arêa Leão. 
 

4 – Hamilton Nogueira. 
 

5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alflredo 

Ravasco de Andrade  
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões as quartas-feiras, ás 15 

horas. 

SENADO FEDERAL 
 
Faço saber que o Senado Federal, aprovou nos têrmos do artigo 27, letra, 

n, do Regimento Interno, e eu promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO 
 

Nº 8, de 1953 
 
Artigo único. Ficam asseguradas a Oscar Alves da Silva, Contínuo, 

classe “J”, aposentado nos têrmos do artigo 191, item 1,§ 3º da 
Constituição Federal, e pela Resolução nº 17, de 8 de Novembro de 
1950, do Senado Federal, as vantagens do cargo de Auxiliar de Portar ia, 
Padrão “K” em conseqüencia do que Ihe confere a Lei nº 1.166, de 12 de 
Julho de 1950, combinada com os artigos 1º e 6º da Lei nº 288, de 8 de 
Junho de 1948, alterada pela Lei nº 616, de 10 de .fevereiro de 1949, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Senado Federal, em 25 de Junho de 1953 
 

João Café Filho 
Presidente do Senado Federal 

 
Republica-se por ter saído com incorreções no D. C. N. de 27 de Julho de 

1953. 
 

Especial de investigação sôbre as 
concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mercio. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Ivan Palmeira  
 

Auxiliar – Elza G, Schroeder. 
 

Parlamentar de Inquérito sobre o 
cimento 

 
Francisco Gallottl – Presidente. 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
 

Secretário – Lauro Portella. 

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 

 
1– João Villasboas – Presidente. 
 

2 – Attilio Vtvacqua – Vice – 
Presidente. 

 

3 – Dario Cardoso – Relator.  
 

Secretário – José da Silva Lisboa. 
 

Auxiliar – Carmen Lucia de 
Holanda Cavalcanti. 

 
Reuniões as sextas-feiras, às 10 

horas. 

 
Comissões Especiais 

 
Especial para emitir parecer sôbre 

o Projeto de Reforma Constitucional nº 
2, de 1949. 

 
Aloysio de Carvalho – Presidente. 
 

Dario Cardoso. 
 

Franrisco Galotti. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
 

Carlos Lindenberg. 
 

Clodomir Cardoso. 
 

Antônio Bayma. 
 

Bernardes Filho. 
 

Marcondes Filho. 
 

Olavo Oliveira. 
 

Domingos Villasbôas. 
 

Secretario – Aurea de Barros 
Rêgo. 

 
Especial para emitir parecer sabre 

o Projeto de Reforma Constitucional nº 
1, de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Olavo Oliveira – Relator 
 

Dario Cardoso. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mercio. 

Redação 
 
1 – Clodomir Cardoso – 

Presidente. 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 

Reuniões às quartas feiras, ás 16 
horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Georgino Avelino. 
 

Veloso Borges (*). 
 

Secretário – Lauro Portella. 
 

Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Smich – Vice-

Presidente. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, as 

15 horas. 
 

Transportes,Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice 

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco Soaras 

Arruda. 
Reuniões ás quartas-feiras, às 

16 horas. 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Dnoco – Vice presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secrétario – FrankIin Palmeira. 
Reuniões às terças-feiras, às 17 

horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Lendulphlo Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 

Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gois – Vice Presidente. 
 

lsmar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Silvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituido 
pelo Senador Carlos Lindemberg. 

 

Secretário – Ary Kermer Veiga 
de Castro. 

Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
 

2 – Luiz Tinoco – Vice 
Presidente. 

 

3 – Othon Máder. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cícero de Vasconcelos. 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às segundas feiras, às 

16 horas. 
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Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attílio Vivacqua. 
Antônio Bayma. 
 
Secretario – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código Comercial 
 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator Geral. 
4 – Attilio Vivacqua  
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 
Especial para Estudo da concessão dos 

Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
 
Mozart Lago – Presidente. 
 

Alvaro Adolpho – Vice Presidente. 
 

João Villasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Attilio Viivacqua. 
 

Domingos Vellasco. 
 

Victorino Freire. 
 

Secretário ilegível 
 

78ª SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1953 
 
Oradores inscritos para o Expediente 
 
1 – Sen. Ezechias da Rocha. 
 

2 – Sen. Ivo d'Aquino. 
 

3 – Sen. Francisco Gallotti. 
 

ATA DA 77ª SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 
1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO, VICE-PRESIDENTE, 
ALFREDO NEVES, 1º SECRETÁRIO 
FRANCISCO GALLOTTI, 3º SECRETÁRIO. 

 
Às 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Antonio Rayma. 
Arêa Leão. 
Onofre Gomes. 
Ferreira de Souza. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Mario Motta. 
João Villasbôas. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo de Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Camilo Mércio –(28). 
 
O SR PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes ilegível Senhores  
Senadores. Havendo numero legal,  
está aberta a sessão. Vai-se  
proceder a leitura da ata. 

O Sr. 3º.Secretario (servindo de 2º), 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
– Da Câmara Municipal de Santos, 

Estado de São Paulo, manifestando opinião 
contrária ao Projeto de Lei da Câmara nº 
338-52, que cria a Segunda Junta de 
Conciliação e Julgamento de Santos. 

À Comissão de LegisLação Social, para 
juntar ao Projeto acima referido. 

– Do Ministério da Guerra, solicitando 
seja remetida à 1ª Circunscrição de 
Recrutamento uma relação dos cidadãos que 
atualmente exercem cargos eletivos nesta 
Casa. 

À Secretaria para providenciar. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
 

PARECERES 
 

PARECER 
 

Nº 562 de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1953, que 
concede insenção e impostos e taxas 
aduaneiras, inclusive a taxa de previdência 
social, para a importação de um órgãos 
destinado ao CoIégio Santa Inês, em São 
Paulo. 

Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O Projeto de Lei nº 72, de 1953 vindo 

da Câmara dos Deputados, concede isenção 
de impostos de importação e taxas 
aduaneiras, exclusive a taxa de previdência 
social, para a importação de um órgão, 
procedente de Crema, na Itália, adquirido 
pelas beneméritas Irmãs Salesianas e 
destinado à Capela de seu Colégio, em São 
Paulo. 

A matéria tratada pelo projeto se 
enquadra em parte, nas linhas do 
mandamento inscrito no art. 31, V. b, da 
Constituição Federal, segundo a lição de, 
seus mais autorizados comentaristas, o qual 
protege os atos de aquisição não só de 
imóveis como de móveis destinados a 
templos de qualquer culto (Comentários à 
Constituição de 1946. Vol. 1º pág 510 – Prof. 
Pontes de Miranda). Trata-se como se vê, de 
uma complementação do disposto no § 7º do 
art 141, que assegura o livre exercício dos 
cultos religiosos. 

Nestas condições a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 1 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente, – 
Ferreira de Souza. Relator – Ismar de Góis. – 
Apolonio Sales. – Joaquim Pires. – Cicero de 
Vasconcelos – Plinio Pompeu. – Alberto 
Pasqualini. 

 
PARECER 

 
Nº 563, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 387, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educarão e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 7200,00, para atender às 
despesas com o pagamento da gratificação 
de magistério à professôra Maria das Dôres 
Pais de Barros Ferrari. 

Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
Para atender ao pagamento da 

gratificação de magistério a que fez jus, no 
exercicio de 1946 a professôra da Escola 
industrial de Maceió, Maria das Dôres Pais 
de Barros Ferrari, o presente projeto, de 
iniciativa do nobre Deputado Medeiros Neto, 
autoriza a abertura de um crédito especial de 
Cr$ 7.200,00, através do Ministério da 
Educação e Saúde. 

Segundo consta do art. 1º, a referida 
gratificação é decorrente dos artigos 3º e 32 
da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948. 

No entanto, a citada lei diz respeito ao 
reajustamento de vencimentos dos 
funcionários públicos, fixando-lhes novos 
padrões (art. 3º) a partir de 1º. de agôsto de 
1948 (art. 32). 

Consequentemente, não poderia criar 
direito a qualquer gratificação ou diferença de 
vencimentos relativa ao exercício de 1946, 
como consta do projeto. 

No entanto, consultado pela Comissão 
de Finanças da Câmara dos Deputados, o 
Ministério da Educação e Saúde confirmou o 
direito à gratificação de magistério de que 
cogita a proposição, conforme consta do 
parecer daquela Comissão. 

Nestas condições, opinamos nela 
aprovação do projeto, mediante a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art, 1º, suprima-se, in fine, a 

expressão; 
“ ...conforme dispõem os arts. 3 e 32 da 

Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948”. 
Sala Joaquim Murtinho, em 1 de julho 

de 1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Plinio 
Pompeu, Relator. – Cicero de Vasconcelos – 
Ferreira de Souza. – Joaquim Pires. – 
Apolonio Sales. – Ismar de Góes. – Alberto 
Pasqualini. 
 

PARECER 
 

Nº 564, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1952, que 
revoga dispositivo da Lei nº 1.584, de 1952. 

 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 
A Lei nº 1.584, de 27 de março de 1952, 

veda a admissão, a qualquer título, de 
pessoal, sem prévio concurso público, nos 
quadros de qualquer natureza das autarquias 
federais sob pena de nulidade de pleno 
direito do ato e responsabilidade do 
administrador que o praticar. 

A citada lei dispensa da exigência de 
concurso o preenchimento dos cargos em 
comissão e dos de confiança de Presidente e 
auxiliares de seu gabinete, em número 
limitado. 

Cabe esclarecer que o projeto, em que 
se transformou a referida lei ao ser 
submetido à Câmara pelo ilustre Deputado 
Luiz Lago visava ilegível apenas limitar o 
exercício dos cargos em comissão das 
instituições de previdência aos respectivos 
servidores. Foi o substitutivo da Comissão de 
Legislação daquela Casa que introduziu a 
exigência do concurso para quaisquer outras 
nomeações. 

O Senado ao examinar a matéria 
aprovou duas emendas uma supressiva do § 
2º do art.1º, que reservava aos servidores 
das instituições os cargos em comissão, e 
outra mandando suprimir do art. 1º a palavra 
“paraestatal”. Essas emendas, entretanto 
foram rejeitadas pela Câmara dos 
Deputados. 

O Presidente da República, porém 
vetou o § 2º do art. 1º e o art 2º (matéria 
correlata), por considerá-lo ilegível aos 
interesses nacionais. Êsse veto foi mantido 
pelo Congresso Nacional. 

Assim, a lei em vigor contém sòmente 
as alterações constantes do substitutivo da 
Comissão de Legislação Social da Câmara 
em cujo na parecer se procurou justificar a 
medida como uma colaboração do Poder 
Legislativo para a moralização dos costumes 
políticos e administrativos. 

Como providência moralizadora 
conseqüentemente, é que a Lei número 
1.581 de 27 de março de 1953 deve ser 
interpretada e, com essa finalidade mereceu 
a sanção do Poder Executivo, o qual ao que 
nos consta não esboçou ate agora qualquer 
medida concreta no sentido de atenuar os 
seus efeitos na prática, solicitando ao 
Congresso as alterações acaso necessárias. 

O projeto em exame de autoria do  
nobre Senador Mozart Lago, revoga 
integralmente aquele diploma legal e 
 

manda que a admissão de pessoal, nas 
autarquias, seja feita, a falta de nova lei 
especial na conformidade do Estatuto dos 
Funcionários Públicas Civis da União, e, no 
caso de omissão, pelos regulamentos, 
portarias e decisões baixados pelo Poder 
Executivo. 

Alega o autor que o projeto visa 
remediar os exageros da Lei nº 1.584, 
esclarecendo que, se o Ministro do Trabalho 
for ouvido “por certo confirmará a 
necessidade premente dêste projeto”. 

No ensejo dessa sugestão, solicitamos 
informações àquela autoridade, que 
prontamente fez ouvir sôbre o assunto o 
Departamento Nacional da Previdência 
Social, cujo parecer é o seguinte: 

“Em referência ao Projeto de Lei do 
Senado, de nº 28-52. cabe a êste 
Departamento esclarecer que, efetivamente, 
a Lei nº 1.584, de 27 de março último, é 
impraticável na esfera da previdência social, 
dado o excessivo rigor que adota, em 
completo alheiamento às precárias condições 
do mercado de trabalho qualificado mais 
sentidas no interior do país. 

Há que ponderar, todavia que a volta 
pura e simples ao regime anterior não parece 
ser a solução mais conveniente, dada a 
tendência aos abusos, com real prejuízo para 
a seleção qualitativa do pessoal. 

Foi o que se verificou particularmente 
com os extranumerários admitidos sem 
qualquer seleção prévia. 

Daí entender êste Departamento ser 
conveniente dar outra redação ao art. 2º do 
Projeto a fim de resguardar um mínimo de 
eficiência para o serviço”. 

Como se vê, sem negar o mérito da 
citada lei, antes reconhecendo o seu alto 
espírito moralizador em face da “tendência 
aos abusos, com real prejuízo para a seleção 
qualitativa do pessoal”, o orgão que fiscaliza 
o maior número de autarquias federais julga-
a entretanto, impraticável na defesa da 
previdência social. 

Ora, êsse argumento não nos parece 
ponderável para justificar a dispensa de 
concurso, porquanto não acreditamos que, 
com o pessoal já existente nas autarquias por 
muitos julgado excessivo possa algum 
serviço sofrer solução de continuidade em 
consequência realização de provas para o 
preenchimento de vagas. 

Uma vez existindo claros nos quadros 
das autarquias e verificada a necessidade de 
seu preenchimento o que a lei em vigor exige 
é pura e simplesmente a realização de 
concurso dando oportunidade a todos os que 
se preparam para a função pública 
principalmente aos jovens do interior do mais 
onde país onde são precárias as  
condições de aproveitamento do pessoal 
qualificado. 

As excessões cabíveis já constam na lei 
e dizem respeito aos cargos em comissão e 
as funções de confiança. 

Quanto ao art 2º do projeto que manda 
reger a admissão do pessoal ilegível 
autárquico pela legislação referente aos 
funcionários da União, entendemos que a 
providência seria de ilegível ainda  
mais complexa, dada a inexistência  
de um órgão central de seleção  
capaz de preencher, para aquelas 
instituições, as funções exercidas pelo DASP 
em relação aos órgãos do Serviço Público 
Federal. 

Nestas condições, opinamos pela 
rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 28, 
de 1952. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Alberto 
Pasqualini. Relator. – Joaquim Pires. – Plinio 
Pompeu. – Ismar de Góes. – Ferreira de 
Souza. – Cicero Vasconcelos. – Apolonio 
Sales. 

 
PARECER 

 
Nº 565, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

projeto de lei da Câmara nº 182. 
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de 1951, que fixa o número de Deputado 
para a próxima legislatura. 
 

Relator: Sr. Ismar de Góis. 
O projeto de lei nº 182, de 1951 vindo 

da Câmara dos Deputados, fixa em 326 o 
número de representantes do povo na 
Câmara dos Deputados. eleitos pelos 
Estados, Distrito Federal e Territórios, para a 
próxima legislatura. 

A proposição em apreço obedece ao 
disposto na norma do art. 53 da Constituição 
Federal, que estabelece que o número de 
deputados será fixado em lei 
proporcionalmente a população de cada 
Estado, Território ou Distrito Federal, e 
baseado nos dados revelado pela apuração 
do último censo demográfico realizado pelo 
I.B.G.E., em 1950. 

Quanto à emenda oferecida perante a 
Comissão de Justiça não pode esta 
Comissão tomar conhecimento da mesma, 
por não ter sido aprovada na instância de 
origem. 

Nestas condições, esta Comissão opina 
pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de 
Góis, Relator. – Plínio Pompeu. – Ferreira de 
Souza – Apolônio Sales, –.Cícero de 
Vasconcelos – Joaquim Pires. – Alberto 
Pasqualini. 

 
PARECER 

 
Nº 566, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 59 de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio,e crédito especial de Cr$ 
233.639,80 para pagamento de gratificação 
adicional a servidores daquele Ministério 

Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 
O presente projeto autoriza a abertura 

de um crédito especial de Cr$., 233.639,80, 
para atender ao pagamento de gratificação a 
que fazem aos servidores do Ministério do 
Trabalho. Indústria e Comércio, no período 
de  14 de novembro de 1950 a 31 de 
dezembro de 1952, de acôrdo com a Lei nú 
mero 1.234. de 14 de novembro de 1956 que 
concedeu gratificação adicional aos 
servidores que operam diretamente com 
Raios X e substâncias radio ativas próximo 
às fontes de irradiação. 

A importância de crédito foi 
rigorosamente calculada pelo Ministério 
interessado, conforme se verifica do 
processo anexo à mensagem presidencial 
encaminhada ao Congresso. 

Assim, nada temos a opôr à aprovação 
do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953 -- lvo d'Aqvino, Presidente. – Alberto 
Pasqualini, Relator, – Apolônio Sales – Ismar 
de Góis _ Joaquim Pires -- Cícero de 
Vasconcelos,- Plínio Pompeu. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 567, de 1953 

 
Da Comissão de. Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 
1953, qve autoriza o Poder Executivo a obra 
pelo Ministério das Relações Exteriores, o 
crédito especial de Cr$ 1.500.000,00, 
destinado a realizar as despesas com o 
transporte de imigrantes holandeses, seus 
pertences e alimentação de gado por êles 
trazido. 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco. 
O presente Projeto, de iniciativa  

do Poder Executivo, abre, pelo  
Ministério. das Relações exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00 um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros destinado a fazer 
face as despesas realizadas com o 
transporte de imigrante holandeses, seus 
pertences e alimentação para o  
gado bovino por eles 
 

trazido para o Brasil, em virtude dos 
compromissos assumidos pelo Govêrno 
Brasileiro no Acôrdo de Imigração e 
Colonização, firmado pelo nosso País e o 
Reino dos Países Baixos e promulgado pelo 
Decreto nº 30.692, de 29 de março de 1952. 

2. Nada a opôr ao Projeto, sob o 
aspecto constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, 18 de junho de 1933 
– Dario Cardoso, Presidente. – Luiz Tinoco, 
Relator. – Gomes, de Oliveira. – Ferreira de 
Souza. – Anísio Jobim. – Waldemar Pedrosa. 
– Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 568, de 1053 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00, destinado a 
regularizar as despesas com o transporte de 
imigrantes holandeses, seus pertences e 
alimentação de gado por êles trazido. 

Relator: Sr. Pires Ferreira. 
Em virtude de Acôrdo firmado pelo 

Govêrno Brasileiro e o da Holanda a 15 de 
novembro de 1950, aprovado pelo Congresso 
Nacional em 13 de novembro de 1951, 
ratificado em Haya mandado executar pelo 
Poder Executivo que para isso baixou o 
Decreto nº 30.962, de 29 de março de 1952 
ficou o Govêrno Brasileiro, pelo artigo 18 do 
Acôrdo de Imigração e Colonização, acima 
referido, obrigado a custear 50% (cinqüenta 
por cento) das despesas com o transporte 
marítimo dos imigrantes holandeses que 
demandassem o nosso País com ânimo de 
aqui se fixarem no trato da terra. 

Como não tivesse o Govêrno verba 
especificada no Orçamento Geral da 
Republica para ocorrer aquela despesa faz-
se mister a abertura do crédito solicitado na 
Mensagem nº 88, de 27 de janeiro do ano em 
curso pelo Presidente da República 
encaminhado ao Congresso Nacional 
acompanhada da Exposição de Motivos que 
lhe dirigiu o Ministro das Relações Exteriores 
e de um ante-projeto de lei sôbre o assunto 
em aprêço. 

Somos pela aprovação do projeto nº 
104, de 1953, pela sua incontestável 
legalidade e justificada necessidade. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953 – Ivo d'Aquino, Presidente – Joaquim 
Pires, Relator – Ismar de Góis – Cícero de 
Vasconcelos, – Plínio Pompeu.–Ferreira de 
Souza –Alberto Pasqualini. – Apolonio: Sales. 

 
PARECER 

 
Nº 559, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e  

Justiça, sôbre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 98, de 1952 que  
aprova o contrato de emprestado,  
celebrado entre a Divisão de obras  
no Departamento de Administração  
do Ministério da Educação e Saúde e  
a firma A. Pereira  
Gonçalves 

Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. O Tribunal de Contas,  

segundo o ilegivel anexo a  
constante do avulso seguiu registro de 
contrato de emprestada a 16 abril de 1953 
entre a Divisão de Obras do  
Ministério da Educação e Saúde e a firma A.  
Pereira Gonçalves, para execução  
de obras de pequeno vulto  
destinadas ao abastecimento de energia 
elétrica o Pavilhão de Adolescentes na 
Ilegivel "Juliano Moreira, Distrito Federal, 
no montante de Cr$ 38 304,00 O rolendo 
Tribunal negou o  
registro pelos motivos  
seguintes: 

a) por não ter sido atendida a  
existência ordenada no sentido  
de que fossem ratificadas,  
por instrumento próprio, os atos  
praticados em datas 
 

anteriores à outorga da competente 
procuração, pelo signatário do contrato por 
parte da firma empreiteira; 

b) porque de já cumpridas as 
determinações daquele Colégio Judiciário, à 
titulo de diligência o seu prazo de execução 
(do contrato) excedia o ano financeiro de 
1951. 

O venerando Tribunal de Contas 
resolveu, na sessão de 11 de dezembro - 
próximo passado, recusar registro ao 
contrato pelo primeiro motivo acima exposto. 

As faltas apontadas foram supridas face 
ao ofício do Ministério da Educação e Saúde. 

Novamente submetido a julgamento na 
sessão de 21 seguinte recusou ainda uma 
vez o registro solicitado. 

2 Não tendo havido pedido de 
reconsideração do decisório, foi o contrato 
submetido ao pronunciamento do Congresso 
Nacional, (Art. 77, parágrafo III da 
Constituição vigente). 

3 A decisão da Câmara dos Deputados, 
pela sua douta Comissão de Tomada de 
Contas, é no sentido de se efetuar o registro, 
pela razão de que "os julgamentos e 
exigências do Tribunal de Contas se 
processaram nos últimos dias do mês de 
dezembro", e ainda considerando o que 
consta do recesso sôbre a matéria. 

4 Somos pela constitucionalidade. Sala 
Ruy Barbosa, 4 de dezembro de 1952, – 
Dario Cardoso, Presidente – Anísio Jobim, 
Relator. – Joaquim Pires. – Olavo Oliveira. – 
João Vilasboas, – Camilo Mércio, – Aloysio 
de Carvalho. 

 
PARECER 

 
Nº 570, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº.98, de 1952, 
que aprova o contrato de empreitada. 
celebrado entre a Divisão de Obras do 
Decretamento de Administração do Ministério 
da Educação e Saúde e a firma A. Pereira 
Gonçalves. 

Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
O presente projeto aprova o contrato de 

empreitada, celebrado entre o Ministério da 
Educação e Saúde e a firma A. Pereira 
Gonçalves, para execução de obras de 
pequeno vulto na Colônia Juliano Moreira, 
nesta capital. 

O contrato em apreço teve o seu 
registro negado pelo Tribunal de Contas em 
21 de dezembro de 1951, sob o fundamento 
de que o prazo de execução excedia aquêle 
financiamento. 

Do fato, estabelecendo a cláusula 1ª do 
contrato que os serviços poderiam ficar 
concluídos dentro de 20 dias contados a 
partir da notificação do Ministério, após o 
registro, o prazo de execução só terminaria 
em janeiro de 1952 uma vez que o assunto 
foi julgado pelo Tribunal de Contas, pela 
segunda vez, em 21 de dezembro anterior. 

Pronuciando-se sôbre contratos em 
idênticas condições, o Congresso tem 
atendido pela sua validade, dêsde que a 
despesa correspondente esteja devidamente 
empenhada e inscrita em 

"restos a pagar", como se verifica em 
relação ao presente. 

Assim, opinamos favoràvelmente ao 
projeto em exame. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de ,junho de 
1953 – Ivo d'Aquino, Presidente. – Plínio 
Pompeu, Relator – Cícero de Vasconcelos - 
Ferreira de Souza. –.Ismar de Góis. – 
Joaquim Pires. – Alberto Pasqualini. – 
Apolônio Sales. 

 
PARECER 

 
Nº 571, de 1953 

 
Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da. Câmara nº 63, de 
1953, que leva o limite de idade previsto no 
paragrafo único do Art. 4º do Decreto-lei nº 
2.066, de 7 de março de 1940. 

O Sr. Presidente da República em 
mensagem dirigida à Câmara dos 
 

Deputados sugere a conveniência  
reclamada pelo Comandante do  
Corpo de Bombeiros de ser elaborada  
uma lei, limitando, provisoriamente, a  
idade para a promoção de Aspirante à  
2º Tenente do Corpo de Bombeiros  
do Distrito Federal – restabelecendo-se,  
por esta forma, no que lhe é  
peculiar, o Decreto-lei nº 2.066, de 7  
de março de 1940, para o que  
formulou o ante-projeto que votado pela 
Câmara é ora submetido à aprovação desta 
Comissão que, com assento no disposto no 
art. 67 § 3º da Constituição Federal, é pela 
sua aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, 18 de junho de 1953. 
– Dario Cardoso, Presidente. – Joaquim 
Pires, Relator. – Waldemar Pedrosa. – Anísio 
Jobim – Luiz Tinoco. – Gomes de Oliveira. – 
Camilo Mércio. – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 572, DE 1953 

 
Da Comissão de Segurança Nacional 

sôbre o Projeto da Câmara nº 63-53, que 
eleva o limite de idade previsto no parágrafo 
único do Art. 4º do Decreto-lei número 2.066, 
de 7 de março de 1940 

Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1 – Originou-se o Projeto na Mensagem 

do Poder Executivo nº 68, de 12 de fevereiro 
do ano corrente. 

2 – Visa corrigir a situação  
anônima em que se encontra o  
quadro de Oficiais do Corpo de  
Bombeiros do Distrito Federal, com  
solução de continuidade nos  
postos hierárquicos pela possibilidade  
de inexistência de Segundos  
Tenentes e proximamente de Primeiros  
ditos em conseqüência de não  
poderem ascender daquela ilegivel os  
atuais Aspirantes, por já ultrapassarem  
o limite de idade.E' portanto  
indispensável a medida consubstanciada no 
Projeto. 

3 – Na Câmara teve parecer favorável 
da Comissão de Segurança Nacional e no 
Senado- da Comissão de 

Constituição e Justiça. 
4 – Não é justo que os atuais  

aspirantes tenham trancada sua carreira 
para cuja habilitação tanto  
esforço dispenderam e é da maior 
inconveniência que Corporação de  
tantos préstimos aos altos e grandes 
interesses da coletividade carioca permanece 
desfalcada de seus Tenentes tão necessários 
ao bom desempenho das utilíssimas 
atividades do Corpo que em tão elevado 
conceito é tido pelos inestimáveis e diários 
serviços que 

presta à população do Distrito Federal. 
5 - Por tão boas a Comissão de 

Segurança Nacional opina pela aprovação do 
Projeto. 

Sala das Comissões em 2 de janeiro de 
1953 – Onofre Gomes, Presidente em 
exercício e relator. – Ismar de Góis.-Mário 
Motta. – Magalhães ilegivel. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): 
_ Sr. Presidente,quanto mais se examinam 
se vem se porem os fatos decorrentes de 
evidencia aos controles estatais.como a 
ilegivel mais em mim se ilegivel, a idéia do 
que o presidencialismo não mais adapta as 
condições do Brasil. E' o regime da 
irresponsabilidade.  

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Apoiado. 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

Teoricamente, poderia produzir bons efeitos. 
O SR. CAMILO MÉRCIO: _ Só produziu 

maus efeitos em toda a América Latina. 
O SR. ALENCASTRO GIMARÃES: – 

Obrigado a V. Exª. 
No Brasil, o presidencialismo ilegivel a, 

afinal, de ditadura legal antes, por quatro, 
agora, por cinco anos. Não 
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sendo, como nos Estados Unidos – pátria do 
presidencialismo – temperado pelo controle 
do Congresso nas nomeações de Ministros 
de Estado e de altos cargos, mesmo de 
Generais Comandantes de Fôrça, determina, 
em virtude da soma de poderes investidos no 
Presidente da República, a impossibilidade 
material do exercício efetivo desta função e 
dos poderes a ela inerentes. Daí o imperativo 
de, na prática delegar poderes, 
desaparecendo, inteiramente, o regime 
consubstanciado na Constituição. Em ver do 
comando orientador das atividades nacionais, 
o que se vê é a proliferação de ditaduras 
mirins, donas de fato, de tôda a vida do país, 
arbitrários, discricionários e, pior que tudo, 
irresponsáveis, quer material, quer moral, 
quer legalmente. 

Aí está a Carteira de Importação e 
Exportação do Barro do Brasil servida pela 
Lei de Licença Prévia. 

A que fim se destinava essa Carteira 
quando criada? 

Ainda hoje, o "Correio da Manhã" 
recorda as principais atribuições da Carteira 
de Importação e Exportação: fomentar o 
comércio exterior, facilitá-lo, promover-lhe 
crédito, estudar as necessidades do país, a 
fim de melhor atendê-las; não restringindo, 
mas ampliando: não perseguindo, mas 
favorecendo; não entregando monopólios e 
privilégios aos eleitos do Govêrno, mas 
facilitando, a todos os brasileiros desejosos 
de trabalho maiores possibilidades de 
rendimento e maiores oportunidades de 
colaborarem na grandeza da Nação. 

Presenciamos, nos dias que correm, 
casos como o que ontem me trouxe à tribuna: 
numa cidade assolada por inúmeros flagelos 
– cidade que depois de ter merecido o nome 
de Maravilhosa, é hoje, apenas 
maravilhosamente maltratada...  

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Muito. bem. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÂES: –
...um incêndio destrói vultosa propriedade e 
leva ao desemprego inúmeros trabalhadores, 
ameaçando com a miséria gente laboriosa. 
Os equipamentos do Corpo de Bombeiros 
são insuficientes. As próprias mangueiras 
são reduzidas. Não faltou água, mas foi muito 
escassa, em consequência da pouca energia 
elétrica ou da precariedade de geradores 
para sua elevação. Vem então, a público que 
a Corpo de Bombeiro não consegue, há 
quatro meses, licença para importação do 
material de que necessita. Creio que mais 
uma vez por ordem do Sr. Presidente da 
República, foi a corporação atendida. Vejam, 
Senhores Senadores, a gravidade dêsse fato. 

Aliás, tive ocasião de assinalar que o Sr 
Presidente da República tem também de se 
preocupar com o equipamento do Corpo de 
Bombeiros como, há alguns meses, já se 
ocupava com a compra de pequenas peças 
de carros elétricos da Central do Brasil. 
Reduzir o Chefe da Nação a esta situarão de 
corretor de coisas mínimas é dizer bem da 
condição a que chegamos! 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador) Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª. 
Pergunto, porém: o Presidente da CEXIM 
não é pessoa da confiança do  
Presidente da República e não está 
realizando a política do Chefe do Executivo? 
Se não é, não pode permanecer  
no cargo. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente, Concordo com a  
observação de V. Ex.ª Mas o mal da  
CEXIM não está no seu ocasional  
diretor. Admito que se encontre  
homem capaz, conhecedor de  
tôdas as minúcias do comércio exterior  
e até de que diz respeito aos  
contrabandos da fronteira do Rio Grande  
do sul passando por todos os Estados  
pelo Brasil de leste a oeste  
que não desconheça tôda a técnica  
do contrabando  de ouro na fronteira 
 

do Oiapoque; admito a possibilidade da se 
encontrar cidadão que, recebendo plenos 
poderes do Presidente da República e do 
Congresso Nacional, dirija devidamente a 
Carteira de Exportação e Importação e, mais 
ainda, seja dotado de tôdas as qualidades 
morais necessárias a um homem público. 
Poder ele, acaso, coordenar, controlar a 
CEXIM? Não acredito. Dispondo, como todos 
os cidadãos, de apenas 24 horas por dia, 
deduzidas as necessárias ao repouso e a 
outros fins, o que Ihe restam ainda não lhe 
possibilitaria examinar as inúmeras pequenas 
questões que lhe fossem apresentadas. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Logo, 
a CEXIM, deve ser liquidada ou sofrer 
tranformação radical. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
V. Ex.ª. chegou ao ponto a que eu queria 
chegar. Há uma solução para a CEXIM: sua 
extinção, noas não satisfaz aos objetivos 
para os quais foi organizada, ao tempo de 
seu primeiro Diretor, o saudoso Senhor 
Leonardo Truda. Tal como está quem tem 
experiência da administração pública sabe 
perfeitamente que o diretor deve delegar ao 
seu subordinado e êste a outros os 
problemas máximos do aproveitamento à 
nossa indústria de matérias primas. Quiça, a 
ordem social, pelo desemprego eventual, 
ficará a juízo, a critério de um modesto 
escriturário de quinta classe? 

Não estou examinando agora o aspecto 
moral do problema, mas apenas o ponto de 
vista material da execução e do contrôle. 

Lembro-me de certo episódio pitoresto, 
ocorrido, creio, com Machado de Assis, então 
diretor da Secretaria do Ministério da Viação. 
Elaborado um decreto, levado pelo Ministro 
ao Presidente da Republica, por êste 
assinado, referendado pele Ministro e 
publicado, verificou-se que continha alguns 
erros palmares de português. De inquirição 
em Inquirição, apurou-se que, por 
delegações sucessivas, o Decreto fôra 
redigido por um continuo do Gabinete! Tal é 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a condição 
da CEXIM. 

Examinemos, nos diversos setores  
de atividades, a questão do supérfluo e  
do necessário. Recomenda-se não  
importar supérfluo, para só importar  
o necessário. 

Teóricamente, aceita-se o enunciado.  
E' fácil determinar o necessário e  
útil, e distingui-lo do supérfluo.  
Na prática, porém, poderemos ser 
conduzidos a situações difíceis. A  
fabricação de perfumes, por exemplo, é uma 
atividade que pode ser classificada  
de supérflua, se considerarmos a  
sua dispensabilidade, embora, no  
momento atual, na Cidade do Rio de Janeiro 
não se possa dizer seja o perfume 
dispensável, porque a falta dágua torna 
imprescindível o uso de um pouco de água 
de Colônia. 

O SR. IVO D'AQUINO: –_ Permite V. 
Exa ma aparte? (Assentimento do orador) 
Quando, há tempos, discutimos no Senado o 
Acôrdo ilegível com a França, foi agitada a 
questão da importação pelo Brasil de artigos 
franceses, entre os quais perfumes. Houve, 
na oportunidade, larga discussão nesta Casa, 
em que ilegível que nosso país estava 
importando da França artigos completamente 
desnecessários. Defendi o acôrdo, 
sustentando que, desde que 
considerássemos a reciprocidade, não 
poderiamos também deixar de  
importar certos artigos franceses,  
essenciais à sua indústria. Haveria  
desta forma, uma compensação. Se  
assim argumentamos em matéria  
de perfume, porque a França  
também é obrigava a comprar nosso  
café, podemos agora argumentar que  
existe no Brasil uma indústria de  
perfumes e que, pelo menos, as  
matérias primas necessárias a essas fábricas  
devem ser Importadas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Perfeitamente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A falta de 
importação de matéria prima não resultará 
apenas na restrição da indústria, influirá 
também no salário dos operários, uma vez 
que, fechada a fábrica, serão despedidos. 
Por sua vez, o fisco deixará de perceber a 
remuneração fiscal correspondente. Do modo 
que, negar a importação de matérias primas 
a fábricas brasileiras sob o fundamento de 
que não são essenciais à nossa economia, é 
perfeita estupidez. Estaremos desta forma 
desvirtuando as Leis Trabalhistas que 
mandam amparar operários e trabalhadores, 
quaisquer que sejam as atividades que 
exerçam. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Perfeitamente. O aparte do nobre Senador 
Ivo d'Aquino esclarece de maneira brilhante o 
que eu pretendia dizer relativamente à 
conceituação do supérfluo e do útil, e à 
dificuldade de tornar efetiva, na prática, a 
distinção entre o que é útil e supérfluo. 

A experiência de muitos fatos poderia 
ser trazida. Em período difícil da guerra, 
quando a escassez de combustível obrigava 
ao racionamento efetivo dos transportes e ao 
escalonamento de prioridades nas 
mercadorias e transportar, ocorreu um 
incidente entre a Administração da Central e 
a Comissão encarregada do abastecimento 
da Cidade. Exigia esta Comissão a integral 
ocupação dos trens disponíveis com gêneros 
alimentícios. Entendia a Central que, uma 
vez atendido o aproveitamento para 
determinado número de dias, era urgente 
fornecer transporte a outras mercadorias, 
entre elas o algodão necessário às fabricas 
do Distrito Federal. Não transportando o 
algodão, as fábricas fechariam e os operários 
sem trabalho – portanto, sem dinheiro – não 
poderiam comprar os gêneros alimenticios e 
ficava sem aplicação uma parte daquela 
produção transportada. 

São fatos, Sr. Presidente, que, ditas 
com esta singeleza, levantam um pouco a 
ponta do véu das dificuldades que se 
apresentariam a quem quer que fosse dirigir 
a CEXIM. Quem quer que se dispuzesse a 
executar rigidamente esta lei, rígida em al 
mesma, não conseguiria resultados 
apreciáveis. Tais são os gravames e hoje 
impostos na execução desta lei que é ilegível 
o descontentamento geral no país. Não 
alcançou ainda o objetivo, a razão de ser da 
sua promulgação – manter mais ou menos 
estável o custo da vida. Em vigência desde 
1949, não há exagero em se dizer que, tanto 
em relação aos produtos nacionais como aos 
importados, o custo da vida se elevou em 
mais de 50% e talvez, em 200% com 
referência ao de 1949. Portanto falhou 
inteiramente e tinha de falhar – porque é uma 
lei de impossível execução. 

Devemos também considerar, Senhor 
Presidente, os aspectos de ordem moral. Já 
tive ocasião de assinalar que estudos 
procedidos sobre as causas e motivos de 
desfalques em organizção, quer 
governamentais, quer particulares, 
demonstram como de maior porte e maior 
volume acusando as estatísticas ilegivel na 
possibilidade material da sua efetivação – a 
falta do risco evidente de um castigo ou 
punição. 

Os artigos importados alcançam 
atualmente no país – e todos o  
sabem – preços que regulam de duas  
a três vêzes aqueles pelos quais  
poderiam e deveriam ser vendidos  
ao cambio normal. Em alguns casos,  
mesmo computando-se cambio livre  
ao valor atual de Cr$ 43.00 o dólar,  
ainda assim, as mercadorias são  
vendidas por duas ou três vezes  
mais! Figurem vv. Ex.as a margem  
tremenda que fica à disposição de  
quem consegue uma licença.  
Um artigopara o qual despende, 
efetivamente, 

Cr$ 20,00 por dólar, é vendido à razão final 
de Cr$ 80,00! 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Exa. um aparte? (Assentimento do 
orador) – Aí está realmente o furo do nosso 
controle de preços: Importa se na base de 
Cr$ 18.50 por dólar e se vende no câmbio 
livre! 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Exato. 

E' curioso, Sr. Presidente, assinalar que 
ninguém da CEXIM pode ignorar estes 
preços. Seus dirigentes são, afinal, como 
todos nós, habitantes desta cidade, em 
convívio com todos os demais cidadãos, 
vendo e sentindo os preços dêsses artigos. E 
nêstes dois anos e meio, pelo menos, jamais 
se iniciou na Cexim um movimento tendente 
a estabelecer pelo menos um contrôle, uma 
efetivação exterior de limitação do preço dos 
artigos importados a câmbio favorável. 
Evidentemente, Sr. Presidente, é procedi-
mento estranho e inexplicável. 

Os ,jornais anunciam, as casas 
comerciais afixam nas vitrines os preços 
dêsses artigos: e não ocorreu, até agora, 
uma só vês à Cexim, aos controle da Moeda 
e do Crédito, o estabelecimento pelo menos 
de uma tabela. Não que acredite, Sr. 
Presidente, viesse a tabela proporcionar 
algum resultado. Porque fixar preço de venda 
não é obrigar à venda do artigo e, uma vez 
baixada a tabela de preços, prosseguiria o 
"câmbio negro", Mas, pelo menos, a 
autoridade da Carteira estaria eximida, 
resguardada moralmente. Não foi, porém, o 
que aconteceu, talvez pela evidente certeza 
da impossibilidade do contrôle de preços. 

Mas, se tal é impossível, chegamos à 
conclusão de que é preciso acabar a CEXIM. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permite V. 
Ex.ª. outro aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Com todo o prazer. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Segundo 
temos verificado, as tabelas de preços até 
agora Instituídas, só têm proporcionado uma 
garantia: a do vendedor não vender abaixo 
do preço estipulado. Fica livre, porém, para 
vender acima. Foi o que se verificou até 
agora. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Há ainda outro aspecto relativo ao controle 
de preços, que interêsse aos nobres colegas 
dos Estados e a nós, do Distrito Federal. nas 
circunscrições que representamos: o de que, 
sôbre essa tabela de preços, o que se faz o 
cálculo do Imposto de Vendas e 
Consignações. Tem, assim, a grande virtude 
de garantir e legitimar, para o comerciante, a 
evasão de uma porção considerável do 
Impôsto qe Vendas e Consignações e 
também do impôsto de Renda. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES: – 
Com todo o prazer. 

O SR. EURICO SALLES: – Estou 
ouvindo V. Ex.ª com grande atenção, e até 
certo ponto de acordo co mo nobre colega, 
pois também entendo que os controles de 
preços devem ser modificados. Mas, 
desejava esclarecer que o arbítrio de preços 
não decorre da existência da CEXIM, 
encarregada da verificação da deficiência de 
divisas para a importação de artigos 
indispensáveis. E' necessário se faça o 
contrôle dessa importação, de modo a se 
estabelecer uma prioridade pelo menos 
razoável. Em tese, portanto, significa isso 
estabelecer-se contrôle através de um órgão 
que se chama CEXIM. Acredito, no entanto, 
que a êsse órgão não compete a fixação de 
preços, que são controlados, marcados e 
atribuídos por outro organismo da 
administração pública. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – E 
poder-se-á dizer que o êrro, a ingenuidade, 
estava precisamente nesse ponto. Já se 
pensou em controlar os produtos agrícolas, 
de consumo 
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e não os industriais e os de exportação. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Efetivamente. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Êsse 
contrôle, porém, cabe a outros órgãos que 
não a CEXIM poderá, talvez, advertir êsses 
órgãos, mas não controlar diretamente os 
preços. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Como V. Ex.ª sabe, nós, do Congresso 
Nacional, a pedido, armamos o Poder 
Executivo com todas as leis. inclusive 
tribunais especiais para julgar as evasões 
atentatórias da economia popular. 

Mas o nobre aparteante Senador 
.Apolônio Salles se refere... 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Como 
legislador não estou arrependido de haver 
dado meu voto para que fossem instituídos 
os tribunais populares. Apenas faço votos 
para que a lei realmente seja cumprida. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Alei que aí está é inapelável, inexequível, 
impraticável. Foge a realidade dos fatos. 

O SR. ALOYSLO DE CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES: – 
Com todo o prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
Congresso sabia, ao votar a lei, que ela era 
inexequível e impraticável. Apesar de 
suficientemente estudada na Câmara e no 
Senado, sabíamos que seria um ridiculo a 
instituição dos tribunais populares: e o foi 
realmente. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES: – 
Perfeitamente. Foi nessas condições que a 
votei. 

O SR. REGINALDO CAVALCANTI: – 
Também fui levado a me manifestar e devo 
dizer que sabia que a lei era inexequível e 
impraticável, não propriamente pelos motivos 
a que VV. Ex.as. se referem, mas porque, é 
tamanho o poder concentrado nas mãos dos 
"tubarões" que chegam a alcançar a justiça, e 
esta não preenche seus fins, e falha 
completamente. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES: – 
Nestas condições, diante da impossibilidade 
de execução da lei, é mister revogá-las para, 
pelo menos, não se desmoralizar o Poder 
Público. 

O SR. REGINALDO CAVALCANTI: – 
Estou Inteiramente de acôrdo com o ponto de 
vista de V. Ex.ª. Não poderiamos, entretanto, 
negar ao Govêrno, naquela oportunidade, as 
medidas legislativas de que ele dizia a 
carecer pois seríamos acusados de estar 
recusando os meios de que urgentemente 
necessitava. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO: – 
Permita-me o nobre representante do Rio 
Grande do Norte dizer que, com argumentos 
dessa espécie, até o estado de guerra o 
Congresso votaria. 

O SR. REGINALDO CAVALCANTI: – 
Nesse ponto, discordo de V. Ex.ª, pois acho 
que o Congresso não iria ao ponto de votar 
medida tão extrema. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Teriamos talvez um novo estado de guerra, 
como o de 1937... 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Pronunciei-me naquela oportunidade 
julgando que com aqueles instrumentos seria 
possível ao Govêrno um contrôle relativo. As 
votações, no Congresso, sempre se fazem 
na media das opiniões. Estava eu na 
convicção de que a legislação aqui votada – 
procedente da Câmara dos Deputados e com 
as emendas recebidas no Senado – 
constituiria um diploma legal capaz de 
fornecer ao Poder Executivo os instrumentos 
necessários para que efetuasse um 
verdadeiro contrôle da situação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os 
tribunais populares apenas julgaram pobres 
comerciantes que vendiam maçãs por dez 
centavos acima do preço tabelado. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
E' a verdade. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – V. 
Ex.ª sabe que, no Estado do Ceará, a 
importação de linho, no ano passado, 
 

subiu de 2% a 43%? Não é isso um arbitro da 
CEXIM. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
O que V. Ex.ª está citando é lnteiramente 
verdadeiro. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Todo o Nordeste consome linho branco; mas 
no ano passado o Ceará teve sua importação 
aumentada de 2% para 43%, apenas  
porque o importador dispôs de elementos de 
ordem política até para conseguir esse 
beneficio. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
V. Ex.ª, no argumento que me traz, esta 
justificando muitos outros fatos que existem 
por ai. 

O SR. REGINALDO CAVALCANTI: – 
Êsse argumento e de ordem moral, e vai 
atingir a administração publica do  
Estado. Tenho para mim que ao  
Governo compete corrigir a situação de  
fato. E preciso fique bem claro  
que fizemos o possível para debelar  
a situação, 

O SR ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
E' evidente que ao Governo compete corrigir 
e ele tem feito o possível. Na prática, porém, 
a lei de licença previa só tem servido para 
que dois terços do comercio estejam nas 
mãos de oportunistas, em diferentes 
situações, ao sabor do momento. 

O SR. REGINALDO CAVALCANTI: – 
Não contesto; estou mesmo de acôrdo com 
V. Ex.ª Mas o que quero dizer – permita-me o 
nobre orador – é que, quando criamos os 
tribunais populares, na minha opinião 
pessoal, praticamos um equívoco, senão um 
erro. Para êsses delitos, o tribunal do juri 
popular era desnecessário. Bastava que 
atribuíssemos ao próprio juiz togado o 
julgamento desses casos, o qual seria 
inegavelmente mais expedito do que os 
provenientes de um processado complicado 
como o do tribunal do juri. Seria mais 
aconselhável essa atitude, pois assim ter-se-
ia evitado o fracassos da providência 
adotada. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Muito obrigado pelos apartes de VV, EEx.ª 

Os fatos se acentuam e se anunciam 
diariamente, pela deficiência do controle dos 
preços, oriunda dos homens que o exercem, 
seja por incapacidade, seja por corrupção. 
Torna-se evidente que não dispomos, pelo 
menos, de quadros capazes de executarem 
leis desta natureza, e não é licito expôr todo 
o comercio do Brasil, todas as atividades 
produtoras brasileiras aos caprichos do 
acaso, das escolhas e dos favores políicos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permite V. 
Ex.ª outro aparte? (Assentimento do orador) 
– V. Ex.ª falou em corrupção e é,  
exatamente para esse ponto que o  
Govêrno deve dirigir sua atenção. Há  
cerca de seis ou oito meses, indo ao  
meu Estado, o de Santa Catarina, tive  
noticia – que verifiquei ser exata – de que,  
a cidade de Laguna, a COFAP enviara  
um representante, a fim de comprar  
farinha de mandioca da região Sul do  
Estado. A farinha de mandioca já estava  
ao preço elevadíssimo de Cr$ 110,00 a  
saca. O preposto da COFAP elevou-o para 
Cr$ 130,00, comprou a farinha e exigiu que 
todos os vendedores passassem recibos de 
Cr$ 150,00 a saca. Levei o fato ao 
conhecimento do Sr. Presidente da 
República. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Eis mais um depoimento sôbre o 
funcionamento do controle de preços. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
O defeito é dos homens, para os quais 
deveria haver a necessária justiça e a 
lndispensavel punição. Não podemos negar 
que o Govêrno, Impressionado com o  
estado de coisas alarmantes a que V. Ex.ª  
se refere, cogitou de elaborar uma lei  
que pode ter sido frustrada ,  
mas, incontestavelmente obedeceu ao 
propósito de enfrentar a situação. Votei  
o projeto proposto pelo Sr. Getúlio  
Vargas, porque não duvidei do seu  
sentido patriótico e da 
 

inspiração generosa do Governo. De 
qualquer maneira, presto esta homenagem 
ao Sr. Getúlio Vargas. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Dou inteira fé as boas intenções do  
Sr. Getulio Vargas, Presidente da  
Repblica. Has, são essas mesmas  
boas intenções que estão causando o  
inferno da vida do povo brasileiro  
na atualidade. 

O SR. REGINALDO CAVALCANTI: – 
Se assim e, alcancemos êsses homens! Os 
fatos, porém, demonstram que não se 
pretende alcança-los. Temos ainda bem 
perto o inquerito do Banco do Brasil que ja 
esta enterrado: Lemos o caso dos 
redescontos; outros e outros virão e ficarão 
em idênticas condições. Esta situação e que 
precisa de remedio. Se acertarmos por essa 
estrada, não será a CEXIM fantasma que nos 
apavore. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÂES: –  
V. Ex.ª, Sr. Presidente, a que  
situação chegamos, Acaba de citar o  
nobre Senador Ivo d'Aquino um caso  
de compra de farinha pela COFAP,  
no Estado de Santa Catarina. Ha  
poucas semanas, assinalei, desta  
tribuna que, quando a safra de arroz  
se apresentava vultosa, derrubando  
os preços depois do produto ter  
alcançado a culminância dos Cr$ 20,OO, 
generosamente a COFAP se  
prestou a marca-lo a Cr$ 12,00. Com o  
grito do Senado houve um recuo  
da tabela, mas, afinal ficou  
assim mesmo. 

Aqui tenho um recorte de jornal  
relativo a um sindicato, e é curioso por que  
o sindicato e positivamente  
ligada aos tubarões. Vejam V. Ex.ª o que  
ele diz: 

"Ao Excelentíssimo Sr. Presidente  
da Republica foi dirigido o seguinte 
telegrama: 

A Sociedade Limão Comercial  
dos Varejistas de Secos e molhados  
pede vênia para expor situação do  
comercio de arroz besta Capital, em  
face da vigente Portaria nº 42, da  
COFAP. Assim a trinta dias atras, o  
arroz ao Maranhão custava Cr$ 560,40  
por saco o arroz japonês Cr$420,00, o "Blue-
rose" Cr$ 450,00. Nesta data falta o  
primeiro e os outros custam, 
respectivamente, Cr$ 620,00 e  
Cr$ 660.00 estando o arroz  
amarelão preferido pelo povo  
oferecido por preço escandaloso  
no mercado importador. 

Tal situação se deve, e esta Sociedade 
lamenta tenha sido provocada pela 
precipitação ao órgão controlador, por 
ocasião em que todos os tipos estavam 
caindo de cotação, o que produziu efeitos 
contrários, dela resultando finalmente a 
Portaria incriminada, a dano exclusivo da 
economia das varejistas e dos consumidores 

Destarte, o assunto exige a atenção do 
supremo magistrado da Nação, a fim de que 
cada consumidor possa adquirir o artigo de 
sua preferência. 

Respeitosas saudações. – Jose Ramos 
Teixeira Júnior, Presidente" 

Senhor Presidente temos que legislar 
para homens, e não para santos ou anjos. 

A sabedoria popular diz, com muita 
incisão; "A ocasião faz o ladrão" 

As margens tremendas que essas 
restrições à economia oferecem aos 
especuladores constituem o pasto da 
corrupção e só há um modo de acabar com 
isso por fim as restrições que não 
conseguiram resolver coisa alguma. 

O SR.IVO D’AQUINO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? (Assentimento do orador) Disse 
V.ª “que a ocasião faz o ladrão faz". No Brasil 
os ladrões são tão perfeitos que fazem a 
ocasião (risos). 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Meu nacionalismo não vai tão longe para  
dar preferência aos nossos Ao viajar  
por outros países sempre  
tenho o espírito voltado 
 

para as razões de nossas deficiências e  
das aparentes grandezas alheias;  
entretanto, a conclusão a que cheguei –  
sem que isso seja levado à conta  
de patriotismo exarcerbado é que  
aqui e lá a situação é a mesma. 

A muitos que julgam mal  
dos nossos cidadãos, pergunto 
freqüentemente, se as cadeias  
existentes em outros países,  
adeptos da força e da cadeira  
elétrica, foram criadas para os  
brasileiros ou para seus nacionais,  
O mal está, Sr. Presidente, nas leis  
artificiais com que se busca  
domar as naturais. É inútil tentar-se  
essa atitude além do tempo  
necessário à debelação de  
uma crise. 

Tal ocorreu quando, pela primeira vez, e 
por dois anos, se promulgou a Lei de Licença 
Prévia. Agora, porém,ela esta morta, 
terminou sua função, no que podia ter de 
benéfica, no momento é maléfica  
corruptora, dissolve os caracteres  
e desmoraliza o Governo e  
todos nós. 

O SR. IVO D’ AQUINO: – Multo bem! 
O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 

Essa Lei tem que ser renovada, por um 
imperativo de decência e de limpeza. 

Quero concluir Sr. Presidente, tendo 
mais uma contribuição para ilustrar e 
esclarecer, com fatos, o espírito dos nobres 
Senadores. Uma conspiração para levar o 
Brasil a condição a que chegou no comércio 
exterior, forçando-o a dobrar os joelhos e 
capitular ante as exigências  de uma pressão 
econômica, não poderia ter agido melhor do 
que agiu a Gestão financeira nacional nesses 
dois anos e meio. 

Recordo-me do caso da Leste 
Brasileiro. 

Em Bonfim creio que a Noroeste 
de Estado, abundante manganês, de 

alto teor, apresenta-se a exportarão. A 
estrada de ferro não tem locomotivas nem 
vagões capazes de atender ao trafego 
cotidiano normal quanto mais ao de algumas 
milhares de toneladas do minério. 

Pretendiam os importadores americanos 
adquirir um milhão de toneladas que 
proporcionariam ao Brasil 50 milhões de 
dólares ofereceram locomotivas e vagões 
para serem pagos com o frete do manganês 
transportado. A CEXIM e carteira de Câmbio 
em nome  dos princípios de prioridade do 
critério ou da falta de critério recusaram 
permissão para o negócio e para o Brasil 
perdeu excelente oportunidade. 

Ao Sul da Bahia próximo de  
Minas Gerais, a poucos quilômetros do  
limite da estrada há em exploração uma  
das mais importantes jazidas de  
magnesita do mundo de incalculável  
valor. Solicitada para exportação  
na proporção também de  
milhares de toneladas que  
convertida em dólares ao câmbio  
vigente atingiriam cerca de 60  
milhões não pode ser atendido  
sequer o pedido de uma vazão em face da 
inexistência de locomotivas e vagões no 
trecho que vai de Brumado a Monte Azul 
construído pela tenacidade e energia dos 
ferroviários brasileiros através de  
montanhas alcantiladas. Não ocorre lá um  
só trem porque nesses 600 quilômetros  
não existe uma locomotivas ou  
vagão. Entretanto assiste-se a ocorrência  
de na estrada de rodagem os  
caminhões trafegarem queimando  
gasolina a transportar magnesita em  
ilegível para Belo Horizonte. 

Há ainda o caso da rede de vagão 
cearense. O engenheiro Hugo Rocha um dos 
mais antigos e brilhantes engenheiros 
ferroviários em exposição a Associação 
Comercial declarou: (Lê) 

"A situação do parque ferroviário 
cearense se agrava dia a dia, principalmente 
em virtude do controle da CEXIM nas 
licenças de Importação de material destinado 
aquele setor da administração. 
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Os pedidos de Importação de material vem 
sendo feitos desde o ano passado, mas até 
agora nenhum foi atendido. O Sr. Hugo 
Rocha resumiu as suas declarações dizendo 
que "falta tudo na RVC". 

Ontem, os representantes de vinte  
e dois sindicatos associados, da indústria 
têxtil de São Paulo, pediram ao Ministro  
do Trabalho que ampare seus patrões  
na obtenção da matéria prima necessária, 
dos geradores para fornecer energia  
às fábricas, porque, do contrário, elas 
fecharão e os trabalhadores ficarão 
desempregados. 

E' esta a calamidade púbica que se 
apresenta, quando em 31 de janeiro de 1951, 
o Partido Trabalhista obteve a vitória. Êste, 
Senadores Trabalhistas, o panorama: os 
trabalhadores desempregados e os 
capitalistas arruinados; a miséria que 
trazemos para o Brasil. 

Não pode ser assim, não há de ser 
assim! 

Os fatos são tantos que já cansa a sua 
repetição, e a vergonha se torna de tal 
maneira monótona, que não faz mais 
enrubecer nem provoca estranheza. 

Aqui estão, Srs. Senadores, fornecidas 
pela Federação das Associações Rurais de 
São Paulo, estes números: 

Um trator, preço Santos, de lista, Cr$ 
110.000 00 por 170.000,00. Quando há e se 
pode obter. 

Outro trator de Cr$ 183.000,00 por Cr$ 
360.000,00. Quando há e quando se é 
amigo. 

Mais outro de Cr$ 130.000,00 por Cr$ 
300.000,00. 

Senhores Senadores: qual a polícia 
possível? Substituir-se um homem? Mas a 
máquina continua montada perdura a atração 
miserável da corrupção, avassalando  
e inundando tudo; um govêrno colegial,  
um grupo de diretores e, então, teremos,  
em vez de uma "panelinha, cinco  
panelinhas 

Sr. Presidente, há um só caminho: 
arranjar o ambiente; a volta à liberdade: o 
estabelecimento, de verdade, da democracia 
política junto à democracia econômica. 

Por hoje e só, Sr. Presidente. (Muito 
Bem. Muito Bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Alencastro 
Guimarães o Sr. Marcondes Filho, Vice-
Presidente; deixa a carteira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves, 1º 
Secretário. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, segundo orador Inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 
o nobre Senador João Vilasboas, terceiro 
orador inscrito. (Pausa). 

Não se achando presente S. Ex.ª dou a 
palavra ao ilustre Senador Ivo d'Aquino, 
quarto orador inscrito. 

Devo lembrar a S. Ex.ª que dispõe 
apenas de cinco minutos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, 
vou aproveitar estes cinco minutos. 

Pretendia falar sôbre outro assunto 
entretanto, vou aditar pequeno complemento 
ao brilhante discurso que acaba de  
proferir o nobre Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Teve S. Ex.ª 
mais uma vez, oportunidade de examinar os 
frutos perniciosos que estão sendo colhidos 
através de uma organização que, por má 
estrutura ou má execução, vem causando os 
maiores prejuízos ao Brasil. 

Referiu-se o ilustre colega à Carteira  
de Exportação e Importação do Banco do 
Brasil. Sem entrar na análise da questão, vou 
relatar a palestra que mantive com o Sr. 
Coriolano da Góes, Diretor daquela Carteira, 
 

meu colega de turma na Faculdade Livre de 
Direito desta Capital e com quem mantenho 
as melhores relações pessoais. 

Tive oportunidade, então, de como 
amigo, dar-lhe minha opinião. Foi a seguinte: 
se houvesse realmente, de sua parte, 
propósito de disciplinar e moralizar as 
atividades daquele órgão deveria começar 
pela publicação imediata de todos os pedidos 
apresentados, na ordem de entrada. 

O que se está verificando, atualmente, é 
a publicação das licenças concedidas, quer 
dizer, dos fatos consumados. 

Sr. Presidente, uma das medidas mais 
louváveis a adotar-se no regime democrático 
é a da publicidade dos atos. 

Se, portanto, a Carteira de Exportação e 
Importação do Banco do Brasil quer 
realmente moralizar o processo de 
atendimento dos pedidos que nela dão 
entrada, a primeira medida a tomar será a 
publicação dos mesmos à proporção que 
forem apresentados. Desta forma dar-se-ia 
imediata fiscalização quer por parte do 
público, quer da imprensa. 

Alegou-me o diretor da Carteira que tal 
era o número de pedidos que se tornaria 
impossível a publicação. Nada a impediria 
porém, desde que se organizasse um serviço 
perfeitamente disciplinado e orientado. 
Conforme dessem entrada, os pedidos 
seriam trazidos ao conhecimento do público. 

Tomada essa medida inicial, todos 
aqueles que fazem da Carteira de 
Exportação e importação do Banco do Brasil 
um meio para realizar grandes negócios – 
muitos deles escusos – terão de 
preliminarmente recuar, diante da 
fiscalização de ordem pública. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – O nobre orador dispõe apenas 
de um minuto. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES 
(pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente na 
prorrogação da hora do expediente a fim de 
que o orador possa concluir suas 
considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento do nobre 
Senador Alencastro Guimarães. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Ivo d' Aquino. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor 

Presidente, agradeço ao Senado e, 
particularmente, ao nobre Senador 
Alencastro Guimarães a oportunidade que 
me dão para terminar estas breves 
considerações. 

Não vejo outro modo de se exercer 
fiscalização sôbre a matéria. 

O SR. MOZART LAGO: – Permite  
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) 
– V. Ex.ª tem tôda a razão. A regra é dar 
licença às firmas com tradição; não obstante, 
constantemente temos conhecimento  
de concessões feitas a quem não preenche 
essa formalidade, a firmas organizadas de 
um dia para outro ou até ainda em 
perspectiva. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A fiscalização 
far-se-ia de acôrdo com a sugestão de V. 
Ex.ª e examinando-se também 
preliminarmente os pedidos de importação. 
Seriam atendidos os relacionados com 
produtos que fôssem ou não essenciais; de 
que tivessemos maior ou menor urgência; 
que resolvessem, ou não, situações 
prementes. 

Não é fácil, realmente, discriminação 
completa e perfeita. Não é, entretanto 
impossível. Evitar-se-iam, pelo menos em 
grande parte, as críticas muitas vêzes 
procedentes, quer da Imprensa, quer das 
classes comerciais e industriais. 

Quando conversei com o Dr.  
Coriolano de Góes, disse-me S. Excelência 
que tinha em mãos cêrca de 120 
 

mil pedidos. Declarei-lhe que, na verdade, 
seria impossível a reclassificação perfeita 
deles, dentro de moldes racionais. Talvez 
fôsse preferível arquivá-los, iniciarem-se 
novas habilitações perante a Carteira de 
Exportação e Importação, porque os antigos 
e novos pedidos se estão acumulando e 
confundindo, tornando cada vez maior a 
balbúrdia. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Vossa Ex.ª permite um aparte? 
(Assentimento do orador) – O mal está, 
justamente na organização. Veja Vossa Ex.ª: 
cavar uma licença de importação – êsse o 
têrmo – é hoje em dia um dos melhores 
negócios; melhor do que ganhar na loteria ou 
no jôgo de bicho. (Risos). Assim, tôda a 
gente pede licenças, porque, afinal de 
contas, todos são brasileiros e têm direitos 
iguais perante a lei. Só há, pois, um remédio: 
acabar com a CEXIM. Desta forma se 
acabaria com as licenças. Inicialmente, no 
primeiro período ainda de transformação, o 
critério da tradição era justo; mas, depois, se 
tornou injusto, porque impede que novas 
firmas se organizem para o comércio de 
importação, quer pelo desmembramento de 
outras, quer pelo crescimento natural do país. 
O critério da tradição transforma-se, assim, 
em venda de privilégios. A licença adquirida, 
hoje, por uma casa sede tradição, pode ser 
vendida, digamos a verdade, e o é, com ágio 
de 20, 40 ou 50%. Assim, pela tradição 
caímos numa falha; pela falta de tradição, 
caímos noutra. De qualquer maneira, há 
sempre imoralidade, corrupção e tudo aquilo 
que sabemos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Ex.ª 
poderá ter razão. Veja, porém, como sua 
opinião quase coincide com a minha. 

Falou V. Ex.ª em extinção da CEXIM. 
Eu não fui tão longe; lembrei, sim, que se 
arquivassem todos os pedidos em 
andamento e se processas sem novos 
pedidos que, à medida que fôssem dando 
entrada, teriam publicidade. Assim seria 
permitida maior fiscalização pública, não só 
das classes interessadas, como da imprensa 
ou de cada cidadão em particular. 

De qualquer maneira, considerando-se 
desta ou daquela forma, verifica-se que a 
situação da CEXIM é verdadeiramente 
insolúvel. O Congresso não pode, portanto, 
de maneira nenhuma, prorrogar 
simplesmente a atual Lei de Licença Prévia, 
nos moldes da que está em vigor e que 
tamanhos males tem causado à economia 
nacional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Estou 
de acôrdo com V. Ex.ª em que a situação da 
CEXIM merece atenção especial. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
E o nobre orador tem tôda autoridade, porque 
arrancou do Senado, sem uma palavra, em 
urgência, há dois anos, a prorrogação da Lei. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Ex.ª 
disse uma verdade, mas não inteira. Não 
arranquei uma, mas sim duas vêzes a 
prorrogação desta Lei. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
É dupla, a autoridade de V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Da última vez 
que a consegui, dentro do prazo de 72 horas, 
foi exatamente subjugando-me ao argumento 
de que a não prorrogação naquela hora, nos 
traria as maiores perturbações no mercado 
internacional. 

Verifiquei, porem, que os males não se 
corrigiam; antes agravavam-se. E, poucas 
semanas depois, tive ocasião de declarar, ao 
então Diretor daquela Carteira que jamais o 
Govêrno contaria comigo nesta Casa para 
uma prorrogação pura e simples de Lei que, 
por sua própria estrutura e, mais ainda, por 
sua pior execução, estava causando males 
irreversíveis ao comércio e à própria 
economia do País. 

Há meses, tive ensejo de declarar que 
não daria o meu voto nesta Casa para uma 
prorrogação pura e simples desta Lei. O mais 
que poderia fazer era transformar para sua 
prorrogação dentro de curto prazo, a fim 
 

de poder o Congresso elaborar, 
tranquilamente, outra Lei que atendesse aos 
interêsses nacionais. 

Meses atrás, Sr. Presidente, estive na 
Carteira de Exportação e Importação. Fui 
convidado pelo então chefe de Gabinete do 
Diretor daquele órgão, para, ocasião 
oportuna, colaborar, em companhia de outros 
membros do Congresso Nacional, na 
elaboração de nova lei que regulasse a 
matéria sob a competência da CEXIM. 
Prometi; e declarei que estaria disposto a 
convidar vários outros representantes do 
Senado que, com suas luzes e experiência, 
pudessem prestar colaboração. Lembrei que 
membros da Câmara dos Deputados 
poderiam igualmente ser solicitados para 
êsse fim. Conjuntamente, elaboraríamos um 
projeto que atendesse aos interêsses gerais 
do comércio e da indústria nacional. 

Infelizmente, verifiquei que a solicitação 
não tinha em vista a consecução desse 
propósito, mas, antes, o intuito de pedir ao 
Congresso Nacional fizesse apressadamente 
nova prorrogação da lei existente, a fim de, 
em qualquer disciplina ou exame mais 
amadurecido, continuarmos na situação em 
que estamos. 

A respeito dêsse ponto não concordei; e 
mal havia o projeto sido apresentada na Câmara 
dos Deputados, fiz declarações á imprensa e, ao 
mesmo tempo, manifestei-me nesta Casa. 

Sr. Presidente, não tenho idéias 
preconcebidas a respeito de nenhum 
assunto. Tenho-os encarado a todos nesta 
Casa, resenamente. Não posso ser acusado 
de pretender colocar acima do interêsse 
público, quaisquer outros inferiores. Assim 
agi na função de líder do govêrno e do PSD 
nesta Casa Meu espírito é o mesmo. Meus 
métodos, talvez, sejam diferentes. Tive 
sempre, porém, a preocupação de procurar 
defender o que mais de perto tocava a 
responsabilidade de, como representante da 
Nação, sustentar-lhe os interêsses. 

A situação do Brasil neste momento, 
quer sob o ponto de vista político, quer sob o 
ponto de vista econômico e financeiro é tal 
que todos os verdadeiros brasileiros têm por 
obrigação unir esforços e colocar acima de 
tudo sua sinceridade para que possamos 
realizar obra satisfatória em beneficio da 
Nação. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Ivo d'Aquino, 
o Sr. Alfredo Neves, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência que é ocupada pelo 
Senhor Marcondes Filho, Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre mesa um 
requerimento que vai ser lido. 

É lido, aprovado e enviado á Comissão 
de Constituição e Justiça seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 191, de 1953 

 
Requeiro, com fundamento nos artigos 

129 e seu § 3º, e 125, do Regimento Interno, 
manifeste o Senado Federal o seu louvor ao 
Teatro do Estudante e à escritora patrícia 
Lúcia Benedetti por terem iniciado nesta 
Capital, domingos último, um dos maiores 
feitos culturais do Brasil, Programando 500 
espetáculos de graça para as crianças 
cariocas. Iniciativa particular e inédita, 
concebida e executada abnegadamente, à 
margem do oficialismo, por certo patenteará 
às autoridades e ao povo, que o teatro é, 
sem dúvida, um dos instrumentos mais 
eficientes e mais aconselháveis para a 
educação popular, e em especial para a 
infância, dêsde que seus espetáculos sejam 
adequados às diversas idades, como só em 
ser, para as crianças primorosas peças da 
consagrada autora de "Casaco Encantado". 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1953 – 
Mozart Lago. 

 
Justificação 

 
O Teatro do Estudante lavrou  

um tento com a iniciativa louvada no re- 
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querimento. Conseguiu, do mesmo passo, 
impôr-se á admiração do govêrno, e alçar a 
mocidade de nossas escolas superiores e 
secundárias à esfera dos empreendimentos 
úteis, reveladores de sua espiritualidade. Já 
se pode agora, dizer e provar que a 
juventude brasileira não pende apenas para o 
futebol. Também os movimentos da cultura e 
da educação nacionais podem interessá-la e 
apaixoná-la. É, pelo menos o que se deduz 
da feliz e brilhante iniciativa do Teatro do 
Estudante. Nada menos de 150 jovens, 
moças e rapazes dispuzeram-se a constituir 
12 equipes de atores e atrizes para, 
convenientemente ensaiados, levarem à 
cena, em palcos volantes, nas praças 
públicas nas escolas e nas sedes paroquiais, 
nada menos de 500 espetáculos inteiramente 
gratuitos, próprios para crianças, pois 
constarão de representações de peças  
como "Joãozinho anda pra trás", e "Casaco 
Encantado", da notável escritora brasileira 
Lúcia Benedetti, e outros afamados autores 
especializado na literatura para a infância, 
como Pernambuco de Oliveira. Pedro  
Veiga e outros. A iniciativa já se concretizou 
domingo último nos subúrbios mais afastados 
da cidade em Santa Cruz, em Campo  
Grande e outras zonas rurais. Parece  
justo, portanto. encorajá-la. ampará-la  
para que prossiga e se propague como  
obra que é sem igual de interêsse público 
acima de quaisquer restrições. – Mozart 
Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à mesa 
um requerimento de urgência, que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 102, de 1953 
 
Requeremos urgência para o Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados número 169, 
de 1953 que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para 
custear, em parte, as despesas com a 
organização e realização do VI Congresso 
Eucarístico Nacional. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1953. – 
Prisco Santos. – Magalhães Barata. – Vivaldo 
Lima. – Hamilton Nogueira. – Waldemar 
Pedrosa. – Luiz Tinoco. – Carlos Lindemberg. 
– Apolonio Sales. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto 
constará da Ordem do Dia da próxima 
segunda sessão. 

Há sôbre a mesa um ofício do Senhor 
Ministro da Fazenda, que vai ser lido. 

É lido o seguinte 
 

OFÍCIO MINISTRO DA FAZENDA 
 

Ministério da Fazenda. 
Em 7 de julho de 1953. 
Senhor 1º Secretário: 
Tenho a honra de acusar o recebimento 

do Oficio nº 550, de 2 do corrente mês, no 
anual V. Ex.ª me comunica o teor do 
requerimento aprovado pelo Senado Federal, 
a respeito da minha convocação para prestar 
esclarecimentos sôbre a situação financeira e 
econômica do país. 

Acolhendo com todo respeito e 
satisfação o convite, ponho-me à disposição 
dessa Casa do Parlamento Nacional, dando-
se o meu comparecimento em data que, 
oportunamente, Vossa Excelência houver por 
bem de ficar de acôrdo com a decisão da 
Mesa – Oswaldo Aranha. 

Ao Exmo. Sr. Senador Alfredo Neves. D 
D. 1º Secretário do Senado Federal. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Magalhães Barata. 
Victorino Freire. 
Joaquim Pires. 
Carlos Sabya. 
Reginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
VelIoso Borges. 
Assis Chateaubriano 
Apolonio Sales. 
Djair Bandeira. 

Ismar de Góes. 
Julio Leite. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Carlos Lindemberg. 
Attilio Vivacqua. 
Pereira Pinto. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Alberto Pasqualini (22). 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
Alvaro adolpho. 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olympio. 
Novaes Filho. 
Plinio Pompeu. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Bernardes Filho. 
Cesar Vergueiro. 
Domingos Velasco 
Dario Cardoso. 
Othon Mader. 
Alfredo Simch (13). 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 

encontra-se em entendimento com o Sr. 
Ministro da Fazenda, a fim de designar o dia 
em que S. Ex.ª compareça ao Senado, nos 
têrmos do requerimento aprovado. 

Finda a prorrogação da hora do 
expediente, passa-se à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 148, de 1953 que retifica a Lei nº 
1.757, de 11 de dezembro de 1952, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1953. (Em 
regime de urgência nos têrmos do artigo 155, 
parágrafo 3º, do Regimento Interno em 
virtude da aprovação, em 3 de julho de 1953, 
do Requerimento nº 184-1953: dependente 
de pronunciamento das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 

o nobre Senador Attilio Vivacqua para, na 
qualidade de relator da Comissão de 
Constituição e Justiça, emitir parecer. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Senhor 
Presidente, requeiro o prazo regimental de 
meia hora para que a Comissão de 
Constituirão e Justiça possa emitir parecer 
sôbre o Projeto de que sou relator. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
concede o prazo solicitado pelo nobre relator 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
encarece à Comissão de Finanças que 
verifique a possibilidade de, dentro dêsse 
prazo, também examinar o projeto, a fim de 
dar-lhe o respectivo parecer. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 85, de 1951 que cria o Ministério 
da Saúde e Assistência e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 155, parágrafo 3º, do 
Regimento Interno em virtude da aprovação 
em 3-7-53, do Requerimento nº 185-53). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Publicados em 

Avulso os pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Educação e Cultura e faltando os das 
Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças solicito do nobre Presidente da 
Comissão de Serviço Público Civil, Senador 
Prisco dos Santos a designação de relator. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Sr. 
Presidente, atendendo à solicitação 
designado o Senador Vivaldo Lima para dar 
parecer, em nome da Comissão de Serviço 
Público Civil, sôbre o projeto em tela. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. 
Presidente, no curso da convocação 
extraordinária do Congresso, tivemos 
oportunidade de solicitar à Mesa a inclusão, 
na Ordem do Dia, do Projeto que cria o 
Ministério da Saúde e dá outras providências. 
Atendidos, foi a proposição, dias após, 
colocada na pauta dos trabalhos desta  
Casa, em data que não nos recordamos. 
Logo a seguir, por proposta do nobre Se- 
 

nador Alfredo Neves, foi retirado, em virtude 
de requerimento solicitando a audiência da 
Comissão de Educação e Cultura. 

Não mais tivemos notícia do projeto. 
Como membro da Comissão de Serviço 
Público Civil e da Comissão de Saúde, 
esperavamos ver o projeto tramitando por 
aquelas duas Comissões, quando fomos 
surpreendidos com o requerimento para sua 
inclusão na Ordem do Dia, em caráter de 
urgência. 

Assim sendo, Sr. Presidente, sou  
neste momento incumbido de tecer algumas 
considerações em tôrno da matéria,  
ora submetida à apreciação da Comissão  
de Serviço Público Civil sem prazo  
razoável para esmiuçá-la com a devida 
atenção. 

Procurarei, no entanto, desincumbir-me 
dêste encargo, em poucas palavras, tanto 
mais quanto não foi possível àquela 
Comissão, dada a exiguidade de tempo, 
estudar a proposição com o cuidado que o 
assunto deveria merecer. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 
1951, cria o Ministério da Saúde, separando-
o, de uma vez para sempre do da Educação, 
da simbiose que até agora se verifica com o 
setor educacional do País. 

Há muito que a Nação deseja esta 
separação: há muito que os problemas 
sanitários do Brasil e o desenvolvimento de 
sua população – caindo portanto, tarefas e 
obrigações seriíssimas para os 
departamentos especializados, exigiam a 
criação de um Ministério, que se 
encarregasse dêsses importantíssimos 
misteres. 

Eis por que, Sr. Presidente, a Comissão 
de Serviço Público – e se ouvida também a 
Comissão de Saúde, da qual tenho a honra 
de pertencer – foi unânime em considerar 
premente a criação do ministério 
especializado a que se refere o projeto em 
debate. 

E', portanto, Sr. Presidente, um anseio, 
uma aspiração para que o Govêrno, dentro 
em pouco, disponha no Ministério da  
Saúde, de um titular exclusivamente 
dedicado aos problemas da saúde pública do 
Brasil. 

A Comissão de Serviço Público Civil, 
contudo, não pôde deixar de considerar a 
matéria com frieza, em face de ser uma 
proposição iniciada na Câmara dos 
Deputados em maio de 1950 e agora, sob 
regime de urgência oferecida à deliberação 
deste plenário. 

Vêem, pois, os nobres colegas, que se 
trata de matéria que exige, sobretudo, desta 
Casa, estudo aprofundado, colaboração 
sincera e desinteressada; e deveria ser 
examinada, com bastante tempo por tôdas as 
comissões técnicas que a ela dissessem 
respeito. 

Não houve, porém – e devo confessar 
ao plenário – a unanimidade da Comissão 
sôbre o adiamento da criação do Ministério 
da Saúde; dois membros da Comissão 
votaram a favor do projeto, outros dois 
contra, e o Presidente da Comissão, o nobre 
Senador Prisco dos Santos, desempatou, 
votando pêla rejeição. 

A manifestação da Comissão de Serviço 
Público Civil, portanto, nesse particular, não 
foi unânime. Fui um dos que votaram contra, 
pelos motivos que acabei de expor. Os 
membros da Comissão que opinaram 
contràriamente ao projeto, não puderam 
considerá-lo tal como está redigido obsoleto, 
antiquado, necessitando passar pelo crivo 
dos técnicos para tornar-se proposição  
digna de ser aceita, e à altura de se tornar  
lei. 

Dada a urgência requerida para a 
matéria não foi possível à Comissão, pela 
sua maioria, votar senão pela sua rejeição. 
Ninguém ignora, Senhor Presidente, que  
é pensamento do Govêrno enviar  
ao Congresso, dentro em pouco, o 
anteprojeto a respeito da criação de mais três 
ministérios, conforme sugestão da Comissão 
Interpartidária que, apuradamente, 
examinou o assunto posto à sua  
apreciação. Até mesmo agora a  
própria denominação segundo a ilegivél 
 

sa, não será Ministério da Saúde; fala-se em 
Ministério dos Serviços Sociais Ministério de 
Previdência Social Ministério da Saúde e 
Previdência Social e assim por diante. Como 
vemos, até a própria denominação novo 
órgão da administração ainda não está 
resolvida. 

Diante do que acabo de expor perante 
êste plenário, concluo, Sr. Presidente, em 
nome da Comissão de Serviço Público,  
pela rejeição do Projeto. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR PRESIDENTE: – Tem a  
palavra o nobre Senador Ferreira de Souza 
para, como Relator da Comissão  
de Finanças, emitir o parecer dessa 
Comissão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): –  
Sr. Presidente, o Projeto nº 85 de 1951,  
foi presente à Comissão de Finanças,  
na reunião de quinta-feira, passada; e o 
Relator designado Senador Joaquim Pires, 
leu seu parecer, que concluía pela sua 
aprovação. 

A Comissão, porém, pela totalidade  
aos outros membros presentes resolveu  
o contrário. Entendeu desaconselhável  
a criação do Ministério da Saúde, seja  
pela falta de conteúdo dêsse Ministério,  
seja por se achar em curso, ainda em  
mãos do Sr. Presidente da República  
para em breves dias ser apresentado  
ao Congresso, um projeto de reestruturação 
administrativa do País, no qual se traia  
da criação de um Ministério que  
atenda especialmente aos problemas da 
saúde. 

Desenvolvendo êsses fundamentos, 
que eu deveria ter escrito para ler perante a 
Comissão de Finanças, dado haver sido 
Relator do parecer, vou dizer ao plenário as 
razões assim aceitas. 

Todos sabemos agita o Govêrno a idéia, 
há alguns meses, de uma grande 
modificação nos quadros da Administração 
Pública, sugerindo mesmo a criação de 
diversos Ministérios. 

O ante-projeto elaborado pelo Poder 
Executivo preocupou-se em descentralizar a 
Administração, aumentando o número de 
Secretarias de Estado, atribuindo-lhes 
maiores encargos, por forma a confiar a elas 
a superintendência de todos os Serviços do 
Govêrno do País, extinguindo, em 
consequência, um mundo de repartições dos 
serviços autárquicos diretamente 
subordinados à Presidência da República, 
vale dizer, de ação incontrolada e 
incontrolável. 

Entre as sugestões do anteprojeto 
governamental encontra-se a da criação do 
Ministério da Saúde. 

Sabe o Senado que o Govêrno  
pediu o pronunciamento dos Partidos sôbre o 
seu plano; e que as agremiações 
organizaram a chamada Comissão 
Interpartidária, composta dos líderes de 
bancada dos diversos Partidos, na Câmara 
dos Deputados e no Senado, a qual 
trabalhou – pode-se dizer – quase 
oficiosamente: cedeu-lhe o Senado a casa,  
o serviço, do seu corpo taquigráfico, os  
seus funcionários; e o próprio Govêrno,  
pela Imprensa Oficial imprimiu todos  
os trabalhos, inclusive em folhetos o 
Relatório Final, distribuído pelos 
interessados. A Comissão Interpartidária  
teve a presidi-la o orador que ora se dirime 
ao Senado, sendo seu relator geral o 
Deputado Gustavo Capanema, líder do 
Partido Social Democrático na Câmara dos 
Deputados. 

Houve a Comissão por bem,  
em votação unânime, discordar da  
pura criação do Ministério da Saúde,  
para sugerir ao Govêrno proponha  
ao Parlamento um Ministério Geral  
de Serviços Sociais, o qual poderia  
também ser chamado Ministério da Saúde  
e de Assistência Social. A êsse Ministério  
dos Serviços Sociais competiriam  
os encargos do Ministério da Saúde e  
mais aqueles ligados às Instituições  
de Assistência. Passariam para o  
Ministério da Saúde o Serviço  
de Saneamento, hoje no Ministério 
  



46 
 
6364 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 
 
da Viação e Obras Públicas, e as diversas 
organizações autárquicas ou não de 
assistência social. 

ilegível a ilegível Interpartidária 
ilegível bastante para um ilegível dos 
Serviços de Saúde pública. São êles em 
regra estaduais. Os poucos que a União 
chamou a sí, ilegível outros, o 
Departamento Nacional de Saúde, a 
Comissão de Profilaxia da Malária, a 
Comissão de Profilaxia e Combate à 
Tuberculose, não podem, por si mesmos, 
só e só compor um Ministério. Enquanto 
no Ministério da Viação e Obras Públicas, 
por exemplo, só o Departamento dos 
Correios e Telégrafos abrange cerca de 
trinta mil funcionários, o Ministério da 
Saúde, com todos os serviços existentes, 
não contaria com muito mais de dois mil. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Estou dando o parecer da Comissão de 
Finanças. 

A Comissão Interpartidária pareceu, 
assim, seria exagêro de organização e 
despesa inútil a resultante de um 
Ministério só e só, para o serviço de 
saúde, tanto mais quanto é sabido que, 
nos últimos tempos, a União vem 
demitindo de si os chamados serviços de 
saúde em geral encarregando-se 
exclusivamente dos de saúde pública. Os 
serviços de saúde são praticados nas 
organizações hospitalares, e a própria 
União no Distrito Federal, por exemplo, os 
tem transferido para a Prefeitura, e deles 
quase não se encarrega nos Estados da 
Federação. 

Sendo pensamento do Govêrno 
reestruturar sua administração, pareceu 
à Comissão não haver motivo para, de 
antemão, criar-se um Ministério cuja 
existência os Partidos, pela sua Comissão 
Interpartidária, condenaram, por entender 
ela não satisfatório na sua organização  
e sem matéria suficiente para as 
atividades de um Ministério. Ainda  
teve em vista que, ao fazer-se uma 
reestruturação não se deve começar  
por uma parte; é preciso esperar pelo 
todo. 

Considerar-se-á admissível a criação 
de um Ministério que possa ser 
reformado, ampliado, alargado, sem 
prejuízo das inovações que a futura lei 
determinar. 

A êsse fundamento a Comissão  
de Finanças opõe o de que uma 
organização administrativa, sobretudo  
da natureza proposta no ante-projeto 
governamental, deve ter unidade,  
deve apresentar um núcleo, uma 
característica substancial, estabelecendo 
ligações precisas entre os diversos 
departamentos a serem estruturados.  
Não é possível, a seu vêr, criar de  
um e um. Isso será, Sr. Presidente,  
a criação de um Ministério, mas nunca 
será, nunca traduzirá o pensamento de 
reforma administrativa no sentido integral, 
no sentido perfeito e puro dessa 
expressão. 

Se o Ministério da Saúde fôsse 
agora, organizado, que obteríamos com a 
votação do projeto de reestruturação? 
Entendesse o Govêrno entendesse o 
Parlamento de mantê-Io, de conservá-lo, 
nenhum problema de maior gravidade 
surgiria: mas se o Parlamento, como é de 
esperar, preferir a orientarão da 
Comissão Interpartidária, que lhe trouxe, 
de certa forma, o ponto de vista de 
diversos partidos, teríamos u'a 
modificação integral nesses 
Departamentos, por forma a que as 
despesas com a atual constituição do 
Ministério seriam de nenhum efeito, ou 
não se justificariam, em face da nova 
estrutura do poder administrativo no país. 

Este, Sr. Presidente, o parecer da 
Comissão de Finanças, em virtude  
do qual ela opina seja rejeitado o  
projeto, não porque lhe repugne,  
em principio, a separação dos serviços  
de saúde do atual Ministério da Edu- 
 

cação; não porque entenda ser 
impossível pensar numa especialização 
desses mesmos serviços num Ministério a 
parte; mas porque entende que êles 
apenas constituem parte do serviço geral 
de assistência scoial, que compete ao 
Govêrno, devendo, consequentemente, 
apenas, permanecer como Departamento 
de um Ministério Geral dos Serviços 
Sociais. 

Sr. Presidente, examinou ainda a 
Comissão a emenda apresentada em 
plenário, e também opinou contra ela. 
Nêsse ponto, seu parecer é unânime, 
porque tal conclusão está no próprio 
parecer do eminente Senador Joaquim 
Pires. 

Entendeu S. Ex.ª que, em se 
tratando da criação somente do Ministério 
da Saúde, não deveria existir emenda 
referente à reestruturação dos serviços do 
Ministério da Educação, acentuando que 
o que se deve estudar agora é o 
Ministério da Saúde. 

Tenho assim, Sr. Presidente tanto 
quanto possível, sintetisado o parecer da 
Comissão de Finanças. (Muito bem. Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Estão dados 
os pareceres sôbre o Projeto. 

Em discussão o projeto de lei da 
Câmara n. 85, de 1951, que cria o 
Ministério da Saúde e Assistência. 

O Sr. Alfredo Neves pronuncia 
discurso que será publicado depois. 

Durante o discurso do Sr. Alfredo 
Neves o Sr. Marcondes Filho, Vice-
Presidente deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Francisco Gallotti, 3º Secretário, 
reassumindo-a posteriormente. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(para explicação pessoal): – Sr 
Presidente, em apartes ao nobre Senador 
e prezado amigo Sr. Alfredo Neves, fiz 
três afirmativas que desejo no momento, 
esclarecer, confirmando duas e 
retificando outra que, por sinal, me levou 
a incorrer em grave injustiça com o 
Deputado Ruy Santos. 

Disse, então que o líder da União 
Democrática Nacional, na Câmara dos 
Deputados, no discurso ontem proferido, 
havia declarado que o Ministério da 
Educação e Saúde vem se transformando 
num centro político para dar empregos e 
conceder verbas. Referia-se S. Ex.ª à 
circunstância de, há muitos anos 
pertencer aquele Ministério a titulares 
baianos, o que foi logo contestado pelo 
Sr. Deputado Nestor Duarte. Demonstrou 
êste parlamentar, com a prova do tempo 
que Minas o teve nas mãos durante 
quinze anos, e que a Bahia não o tem 
senão há sete. 

Sr. Deputado Afonso Arinos 
continuou, entretanto, em suas 
considerações para declarar 
textualmente: 

"Mas não é mais possível que o 
"Mas não é mais possível que  

o agindo somente no sentido político, 
porque êsse Ministério aos poucos  
se transformou na pasta política, graças 
ao poder de nomear, de prover, de 
atender e deixou de ser a pasta 
especificamente voltada para os 
problemas culturais e pedagógicos do 
País, sem resolver a lei de diretrizes e 
bases." 

Lei, aliás, que o Sr. Ministro 
Clemente Mariani remeteu em projeto ao 
Congresso e que ainda não saiu da 
Câmara dos Deputados. 

"...a questão do aspecto social  
do ensino e tantos outros problemas. 
Espero que o uti possidetis baiano os 
resolva realmente de forma a não 
merecer da oposição aquela crítica que já 
mereceu e merecerá se a situação do 
ensino permanecer naquele espírito de 
inércia que a tem caracterizado até 
agora". 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) – Deve lembrar-se 
 

V. Ex.ª de que eu, nesta Casa, fiz 
discurso a propósito da administração do 
Sr. Ministro Clemente Mariani. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Lembro-me perfeitamente. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Dizia eu que, apesar de ter sido contra a 
indicação de S. Ex.ª para o Ministério da 
Educação e Saúde, estava, entretanto, 
tranquilo para louvar o trabalho 
extraordinário que vinha desenvolvendo 
no setor educativo. No que diz respeito à 
administração do Sr. Clemente Mariani, 
discordo inteiramente do líder do meu 
partido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O ponto que desejava esclarecer na 
conformidade do aparte que dei ao 
Senador Alfredo Neves, é que o honrado 
líder da UDN não excetuou, sequer, o Sr. 
Clemente Mariani. Referindo-se ao 
espírito de inércia que até agora tem 
presidido às questões de ensino no Brasil, 
entregues a titulares baianos, 
evidentemente envolveu o primeiro ministro 
que, depois da Constituição de 1946, 
ocupou a pasta da Educação e Saúde. 

A outra afirmativa minha foi a de que 
o presente projeto não se limita a 
desdobrar o Ministério da Educação e 
Saúde, criando o Ministério da Saúde. 
Também interfere no próprio Ministério de 
Educação e Saúde, subordinando as 
Diretorias – que são autônomas desde a 
gestão Gustavo Capanema, durante os 
quinze anos da ditadura – ao 
Departamento Nacional da Educação. 

Não quero entrar no méérito do 
problema. Não estou longe, até, de achar 
que tais diretorias devam, realmente, 
subordinar-se ao Departamento Nacional 
da Educação; e que àquele tempo se 
tornaram autônomas por efeito da 
centralizarão que dominou os serviços 
administrativos do País. Quero, isto sim, 
confirmar que o presente projeto não se 
limita a destacar o setor da saúde para um 
Ministério autônomo: interfere na própria 
vida do Ministério da Educação e Saúde. 

Então, o Sr. Senador, Alfredo Neves, 
atendendo. bondosamente, a uma 
indagação minha, declarou que o atual 
Ministro da Educação é favorável ao 
desdobramento do Ministério da 
Educação e Saúde. Mas, ao perguntar eu 
se aquele titular era favorável também a 
modificação no serviço do Ministério da 
Educação, não se considerou S. Ex.ª 
habilitado a declará-lo. 

Daí a minha estranheza de que, 
tramitando há mais de dois anos pelo 
Congresso êste projeto, se venha votá-lo 
em regime de urgência, quando a 
mencionada Pasta está com um titular 
jovem – jovem no sentido, sobretudo, de 
poucos dias de exercício – parecendo 
assim que êsse titular não tem 
capacidade para gerir, ao mesmo tempo, 
o setor da Educação e o setor da Saúde. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Será mais uma "experiência". 

O SR. ALFREDO NEVES: – Longe 
de qualquer de nós êsse pensamento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
V. Ex.ª declara que absolutamente não 
tem êste pensamento e eu julgo que não 
será esta a expressão da votação do 
Senado, se aprovar o Projeto em debate. 

O SR ALFREDO NEVES: – O nobre 
orador pode estar certo do que afirmo. 
Não houve a intenção de considerar o 
atual Ministro da Educação e Saúde – 
figura brilhante e de grande cultura – 
como incapaz de gerir os dois setores do 
aludido Ministério. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Mesmo porque V. Ex.ª declarou que o atual 
Ministro é favorável ao desdobramento do 
Ministério da Educação e Saúde. 

A terceira afirmativa minha, Sr. 
Presidente, é a de que o presente  
projeto foi apresentado na Câmara  
pelo Sr. Deputado Ruy Santos ao  
tempo em que era Ministro o Sr.  
Simões Filho. Neste ponto não fui fiel, 
como logo depois tive ocasião de verifi- 
 

car do processado que está sôbre a 
Mesa. De modo que desejo corrigir o 
equívoco e declarar ao Senado que, 
quando o Deputado Ruy Santos, em maio 
de 1950, apresentou à Câmara o projeto 
de sua autoria, era Ministro da Educação 
e Saúde o Sr. Clemente Mariani. 

Quando a proposição veio ao 
Senado para seu conhecimento, 
conforme esclareceu, com muita 
oportunidade, o nobre Senador Ivo 
D'Aquino, já era, então Ministro da 
Educação e Saúde o Sr. Simões Filho. 

Eram êstes os esclarecimentos que 
tinha a prestar, em explicação pessoal, na 
forma do Regimento. (Muito bem! Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O Sr. Apolonio Sales pronuncia 
discurso que será publicado depois. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

Se mais nenhum dos Senhores 
Senadores pedir a palavra encerrarei a 
discussão. (Pausa) 

Está encerrada. 
Vai-se proceder, em primeiro lugar, à 

votação da emenda. 
O SR. MOZART LAGO (para 

encaminhar a votação): – Sr. Presidente, 
tive a honra de subscrever o Requerimento 
de urgência do nobre Senador Alfredo 
Neves, para discussão e votação do 
Projeto que cria o Ministério da Saúde. 

Na reunião de hoje da Comissão de 
Serviço Público, da qual faço parte, 
manifestei-me contrário à aprovação do 
Projeto. Julgo, assim, do meu dever 
explicar o por que dessa minha aparente 
contradição. 

Sr. Presidente, considero 
indispensável trate o Ministério da Saúde 
apenas dos interêsses da saúde do povo. 
Não importa a mim o nome. Os 
substitutivos "Saúde e Educação" 
consubstanciam os problemas máximos a 
sereme resolvidos pelo Brasil no mais 
breve prazo; e resolvê-los sem miséria, 
gastando quanto seja necessário, para 
que realmente tenhamos serviços de 
saúde e serviços de educação. 

Acontece, porém, que com o 
Requerimento de urgência não tive tempo 
para examinar os pareceres proferidos; 
acresce que eu esperava fôsse apresentado, 
da parte do nosso nobre colega Senador 
Alfredo Neves, de alguma das Comissões, 
ou mesmo por um dos líderes da Casa, 
substitutivo integral, que atualizasse o projeto 
de Ministério da Saúde. 

Este pensamento me Invadiu o 
espírito, porque sabia, como sei, que uma 
Comissão de Parlamentares eminentes 
estuda a reorganização do Ministério da 
Saúde e Educação, e o desdobramento 
de outros, já existentes. O estudo está 
adiantado, e seria natural que, em relação 
ao Ministério da Saúde, o trabalho fôsse 
presente ao Senado, em têrmos de ser 
discutido e votado. 

Não havendo assim ocorrido, 
preferirei, muito embora em tese 
concorde com a separação dos serviços 
de saúde do serviços de educação, votar 
contra o Projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sobre a 
mesa Requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretrio. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 193, de 1953 
 
Requeiro preferencia para a votação 

do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 
1951, antes da emenda. 
Joaquim Pires. 

S. S. em 8 de julho de 1953. –  
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude 

do deliberado pelo plenário, vai-se 
proceder à votação do Projeto. 

Os Senhores Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 
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E' aprovado o seguinte: 
 

N° 85, DE 1951 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
Cria o Ministério da Saúde e dá outras 

providencias. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E' criado o Ministério da Saúde, 

ao qual ficarão afetos os problemas atinentes 
à saúde do homem. 

Parágrafo único – Fará parte do 
Ministério acima um Departamento de 
Administração, com Divisões de Pessoal, 
Material. Obras e Orçamento. 

Art. 2º – O Ministério da Educação e 
Saúde passa a denominar-se "Ministério da 
Educação e Cultura" 

Parágrafo único – Passarão a depender 
diretamente do Departamento Nacional de 
Educação, as Diretorias de Ensino, ora 
autônomas, no Ministério da Educação e 
Saúde. 

Art. 3º – Ao Ministério da Saúde são 
transferidos todos os atuais órgãos e serviços 
atinentes à saúde e à criança, do antigo 
Ministério de Educação e Saúde e 
desmembrados os que exerçam atividade em 
comum. 

Parágrafo único – São transferidos, 
igualmente, para os quadros do novo 
Ministério, todos os cargos, funções e seus 
ocupantes de serviços que hajam sido 
transferidos, bem como parte do 
funcionalismo do Departamento de 
Administração do antigo Ministério da 
Educação e Saúde, que se tornar excedente, 
em decorrencia da criação do novo 
Ministério. 

Art. 4º – Da quantia a que se refere a 
alínea a, do art. 2º do Decreto nº 9.486, de 18 
de julho de 1946, um terço será destinado ao 
Ministério da Saúde. 

Art. 5º – São transferidos para o novo 
Ministério da Saúde os saldos de dotações 
orçamentárias, destinados as reparticões 
incorporadas ao referido Ministério, 
inclusive as parceIas de dotações 
orçamentárias globais, cabendo ao Poder 
Executivo tomar as medidas administrativas 
necessárias. 

Parágrafo único – São, também 
 transferidas as parcelas das datações 
constantes da Verba 3 do Orçamento do 
Ministério da Educação e Saúde bem 
como a terceira parte da dotação 
constante do orçamento da Despesa 
para o ano de 1950 – na verba 4 – Obras 
e Equipamentos – Consignação VI – 
Dotações diversas – Sub-consignação II 
– Estudos e Projetos – 04 – Divisão de 
Obras – a (Ajustes com profissionais 
estranhos à Divisão de Obras para a 
elaboração de projetos e levantamentos 
tonográficos. 

Art. 6º – Os créditos orçamentários  
e adicionais destinados ao Ministério  
da Saúde poderão ser depositados no  
Banco do Brasil à disposição do  
referido Ministério de acôrdo com o critério 
que for estabelecido anualmente pelo 
Ministro de Estado. 

Parágrafo único – A comprovação do 
emprego destes créditos será feita, 
parceladamente perante o Tribunal de 
Contas, 60 dias após o término de cada 
trimestre na forma da legislação em vigor, 
ouvido previamente o Departamento de 
Administração. 

Art. 7º – Os auxílios e subvenções 
consignados no orçamento do Ministério da 
Educação e Saúde que se destinarem a 
atividades relacionadas com o Ministério da 
Saúde, são igualmente transferidos, nos 
termos do art. 6º desta lei. 

Art. 8º – São criados os seguintes 
cargos, que serão providos em comissão ou 
em funções gratificadas. 

1 – Ministro de Estado: 
1 – Diretor do Departamento de 

Administração – D. A.: 
1 – Diretor da Divisão do Pessoal – D. 

P.: 
1 – Diretor da Divisão do Orçamento – 

D.O.: 

1 – Diretor da Divisão de Material – D. 
M.; 

1 – Diretor da Divisão de Obras – D. 
Ob. 

 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
5 – Secretários; 
1 – Auxiliar de Gabinete; 
1 – Chefe – S. A.; 
1 – Chefe – S.C.; 
1 – Chefe – S. F.; 
1 – Chefe – S. E. F.; 
1 – Chefe – S. A.; 
1 – Chefe – S. R. F.; 
2 – Chefes – D. O. 
Art. 9º – Para a execução da presente 

lei, o Ministro da Saúde apresentará ao 
Presidente da República, dentro em 60 dias, 
o regulamento a ser expedido regendo-se, 
provisóriamente, o Ministério da Saúde, pelo 
do Ministério da Educação e Saúde, na parte 
que lhe for aplicável. 

Art. 10 – E' aberto ao Ministério da 
Saúde o crédito especial (Serviços e 
Encargos) de Cr$ 1.500.000.00, para 
ocorrer a despesas com a execução da 
presente lei. 

Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. MOZART LAGO (Pela ordem): – 
Sr. Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder 
à verificação de votação solicitada pelo nobre 
Senador Mozart Lago. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores 
que aprovam o Projeto. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores 
que votaram a favor e levantar-se os que 
votam contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação do 
Projeto 28 Srs. Senadores; e contra 5. 

Está confirmada a aprovação do 
Projeto. 

A aprovação importa prejuízo da 
Emenda. 

O projeto vai à Comissão de 
Redação. 

Esgotado o prazo concedido à 
Comissão de Constituição e Justiça para se 
pronunciar sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara n. 148, de 1953 que retifica a Lei n. 
1.757, de 10 de dezembro de 1952, dou a 
palavra ao nobre Senador Attillio Vivacqua, 
para, como relator na Comissão de 
Constituição e Justiça, emitir parecer sôbre 
a matéria. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 148, de 1953, que retifica 
a Lei nº 1.757, de 10 de Dezembro de 
I952, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1953. (Em regime de 
urgência nos têrmos do artigo 155, 
parágrafo 3º, do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 3-7-953 do 
Requerimento n. 184-953; dependente 
de pronunciamento das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças). 

 
O SR. ATTILLIO VIVACQUA (*): – 

Sr. Presidente, a Comissão de 
Constituição e Justiça examinando o 
Projeto de Lei que retifica a Lei número 
1.757, de 10 de dezembro de 1953, 
considera-o, no aspecto jurídico-
constitucional, fora de qualquer objeção. 
Existem, aliás, precedentes legislativos 
nesse sentido. 

E o pronunciamento da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 
o nobre Senador Apolônio Sales, para emitir 
parecer sôbre o Projeto, como seu relator na 
Comissão de Finanças. 

O SR. APOLONIO SALES (*): – Sr. 
Presidente, o presente Projeto de Lei visa a 
retificar parcelas do Orçamento da República 
e decorre de Mensagem do Govêrno. 
Objetiva pissibilitar a execução orçamentária 
nos moldes da conjuntura atual, que im- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

põe pequenas Modificações, tôdas elas, sem 
dúvida, dentro das diretrizes gerais do 
Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. 

A Comissão de Finanças, devidamente 
consultada, pronuncia-se favorávelmente, à 
aprovação do Projeto. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 
duas emendas que vão ser lidas pelo Sr. 1º 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDAS 
 

EMENDA N. 1 
 
Ao projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados n. 148, de 1953. 
Anexo n. 18 – Ministério da Educação e 

Saúde. 
Verba 3. 
Consignação 2. 
Sub-consignação 19 – Subvenções. 
06 – Conselho Nacional do Serviço 

Social. 
1 – Subvenções especiais e 
2 – Subvenções extraordinárias. 
23 – Santa Catarina. 
Onde se diz: 
"Associação de Amparo aos 

Tuberculosos de Joinville", 
Diga-se: 
"Sociedade de Assistência e Amparo 

aos Tuberculosos de Joinville". 
 

Justificação 
 
Tendo saldo errado, na lei orçamentária 

vigente, o nome da instituição beneficiada, 
torna-se necessária a sua retificação. E com 
êsse objetivo que se apresenta esta emenda. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 1953. – 
Francisco Gallotti. 

 
EMENDA N.2 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara 

 
n. 148, de 1953 

 
Anexo 21 – Ministerio da Justiça e 

Negócios Interiores. 
Verba 3 – Consignação 2 – Subvenção 19. 
Minas Gerais. 
Onde se lê: 
tência aos Menores Desvalidos de. 

 
"Associação de Proteção e 
Assistência aos Menores 
Desvalidos de Formiga........ 

 
 

200.000,00 
 

Leia-se: 
 
Associação de Assistência 
e Proteção aos Menores 
Desvalidos de Formiga........ 

 
 

200.000,00 
 

Justificação 
 

Trata-se de mera retificação de êrro havido 
no nome da instituição. Sala das Sessões em 8 
de julho de 1953. – Levindo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
Projeto e Emendas. (Pausa). 

Nenhum Senhor Senador desejando 
usar da palavra declaro-a encerrada. 

O projeto voltará à Ordem do Dia da 
sessão de depois de amanhã nos têrmos do 
art. 155, § 7º do Regimento. 

 
Segunda discussão do Projeto de Lei do  

Senado nº 48, de 1952, que modifica os arts, 3º 
e 4º parágrafo único, 5º §§ 4º e 5º e 6º da Lei nº 
1.505, de 19 de dezembro de 1951, no tocante a 
ações rescisórias e mandados de segurança 
aprovado sem emendas em primeira discussão 
em 25-6-1953 e tendo pareceres favoráveis da 
Comissão de Constituição e Justiça ns 436-53. 
quanto à constitucionalidade; e 510-ilegível 
quanto ao mérito. 

 
O SR PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E aprovado o seguinte: 

PROJETO D ELEI DO SENADO 
 

Nº 48, de 1952 
 
Modifica os artigos 3º, II, 4º, parágrafo 

único, 5º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei nº 1.505, de 19 
de dezembro de 1951. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. – As normas da lei número 1.505, 

de 19 de dezembro de 1952, adiante 
indicadas, passam a vigorar com a redação 
seguinte: 

1º) art. 3º, nº II, "processar e julgar: 
a) os mandados de  

segurança impetrados contra ato do  
Prefeito do Distrito Federal, do Chefe de 
Policia, dos Juízes de Direito e dos Juizes 
substitutos; 

b) as ações rescisórias de sentença de 
primeira instância; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos da sua competência 
originária ". 

2º) art. 4º, parágrafo único: – "Também 
competirá aos Grupos de Câmaras processar 
e julgar: 

a) as ações rescisórias dos seus 
acórdãos e das Câmaras Cíveis 
isoladas; 

b) o agravo do despacho que não 
admitir os embargos ou as revistas aludidos 
neste artigo, ou declarar tais recursos 
renunciados ou resertos; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos de sua competência 
originária". 

3º) no art. 5º, os §§ 4º, 5º e 6º  
passam à designação de 5, 6 e 7, criando 
neste teor o 

§ 4º – Não se distribuirá ação rescisória 
de acórdão de Câmara isolada ao Grupo de 
Câmaras de que a prolatora fizer parte, nem 
a ação rescisória de acórdão de Grupo de 
Câmaras ao Grupo que o prolatou". 

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor dez 
dias depois de publicada e se aplica aos 
processos em curso revogando-se as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto vai à 
Comissão de Redação. 

Discussão única do Projeto de 
Aesolução nº 10, de 1953, da Comissão 
Diretora, que aposenta compulsóriamente 
Miguel Caselli, Auxiliar de Portaria do 
Senado Federal. (Com pareceres 
favoráveis ns. 535-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 536-53, da de 
Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo 
quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

E aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
 

Nº 10, de 1953 
 
Aposenta com os vencimentos integrais 

do padrão "I", e a gratificação adicional 
correspondente, o Auxiliar da Portaria do 
Senado Federal, Miguel Casella. 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Fica aposentado nos têrmos do 

art. 191, item Il da Constituição Federal, com 
os vencimentos integrais do padrão "L" e a 
gratificação adicional correspondente, por 
contar mais de 45 anos de serviço, o Auxiliar 
de Portaria do Senado Federal, Miguel 
Caselli. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto vai a 
Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE: – Esgotada 
ilegível a palavra o nobre Senador Francisco 
Gallotti, orador inscrito. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, acabo de receber telegrama da 
cidade de Tres ilegível, no Estado de Santa 
Catarina, que se refere a matéria aqui já por 
mim tratada quando fiz veemente apêlo  
ao Poder Executivo no sentido de livrar 
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os trabalhadores do meu Estado da terrível 
situação que ilegível como o ilegível vai 
ilegível conhecimento pela leitura dêsse 
ilegível. (Lendo). 

Em nome dos trabalhadores da antiga 
empresa Lumber, hoje sob a jurisdição do 
Ministério da Guerra, apelo a V. Ex.ª para 
interceder perante o Chefe do Govêrno, no 
sentido de solucionar a ordem expedida pelo 
Sr. Ministro da Guerra ao Sr. General 
Comandante da região para o Serviço 
Regional de Subsistência não mais fornecer 
gêneros para o abastecimento local, quando 
os trabalhadores continuam prestando 
serviços, embora atrazados no recebimento 
dos salários desde setembro. Inconcebível 
ato, impondo um regime de fome e de 
miséria aos servidores que trabalham nêsse 
órgão do govêrno, quando o Chefe na Nação 
empenha sua palavra em defêsa dos direitos 
dos trabalhadores. Reina verdadeiro pânico 
entre as familias sem recursos para 
atenuarem a situação, inclusive quanto à falta 
de medicamentos para combaterem os males 
próprios do inverno. Querem impor-nos 
esmolar a caridade pública, não nos pagando 
salário honestamente ganhos. Todos confiam 
urgentemente na pronta-ação de V. Ex.ª. 
Cordiais saudações, as Vitorino Ferreira". 

Sr. Presidente, o que declara êste 
telegrama não precisaria comentários. Basta 
fazê-lo chegar ao conhecimento do Sr. 
Presidente da República e do Sr. Ministro da 
Guerra, a fim de que reexaminem a ordem 
transmitida ao Sr. Comandante da Região 
Militar, que abrange os Estados do Paraná e 
de Santana Catarina. 

Se essa gente, amanhã, 
desesperada, se revoltar e tomar atitude 
fóra da lei, estou Sr. Presidente, que 
defendem o direito de viver e tudo 
quanto possam praticar se enquadra no 
princípio de defesa própria vida. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Justificar-se-ia o apêlo a tais recursos, 
mas o indispensável é que as 
autoridades adotem medida no sentido 
de solucionar tão premente situação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI:  – 
Muito agradecido a V. Ex.ª. Aliás, desejo 
apelar também para o nobre colega – 
lider do Partido Trabalhista Brasileiro, ao 
qual pertence o Chefe do Executivo, o 
eminente Sr. Getúlio Vargas – no sentido 
de que também colabore em pról de uma 
solução humana para êste caso, que nos 
envergonha como Nação civilizada. 

Tenho dito. (Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE: – Não há 

outros oradores inscritos depois da 
Ordem do Dia. 

Si mais nenhum Senhor Senador 
pedir a palavra, vou encerrar a sessão, 
ilegível para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara nº 128, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 5.000.000,00 destinado a auxiliar 
os municípios catarinenses na 
reconstrução das obras públicas 
destruídas ou danificadas por enchentes 
(em regime de urgência nos têrmos do 
artigo 155 parágrafo 3º, do Regimento 
Interno, em virtude da aprovação, em 7-
7-53 do Requerimento nº 183-53, 
dependente de pareceres das 
Comissões: de Constituição e Justiça e 
de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 323, de 1952, que 
concede pensão especial de Cr$ 
3.000,00 mensais a Dianira Lima da 
Cunha (Com pareceres favoráveis ns. 
537-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça e 538-53, da de Finanças. 

Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 41 de 1953,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
 

especial de Cr$ 15.346.642,00 para 
constituição de parte do capital da Caixa de 
Crédito da Pesca, (Com Parecer favorável nº 
544-53, da Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 116, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, o crédito especial 
de Cr$ 7.800.000,00 para auxiliar as 
despesas do VI Recenseamento Geral do 
Brasil. (Com Pareceres favoráveis números 
540-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 541-53, da Comissão de Finanças). 

Encerra-se a sessão às 17 horas e 50 
minutos. 

 
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

 
PORTARIA 

 
Tendo em vista que a Comissão 

Diretora, em 29 de janeiro do corrente ano, 
deliberou criar uma Comissão, para a qual 
foram designados os Srs. Isaac Brown, Flavio 
Amorim Goulart de Andrade e José Vicente 
de Oliveira Martins, com o fim de estuar os 
serviços auxiilares do Senado, no tocante a 
organização, lotação, métodos e normas de 
trabalho, articulação entre si e com os órgãos 
de direção e apresentar sugestões para o 
seu aprimoramento; 

tendo em vista que essa Comissão, 
para o desempenho do encargo que lhe foi 
confiado, tem necessidade de proceder a um 
levantamento geral da situação dos serviços 
do Senado; 

tendo em vista que para esse fim não 
pode ela prescindir de esclarecimentos e 
observações ninunciosos sôbre tudo quanto 
diga respeito a tais serviços: 

Recomenda ao Sr. Diretor Geral da 
Secretaria sejam tomadas as providências 
necessárias a fim de que os Vice-Diretores, 
Diretores de Serviços, Chefes de Serviços, 
Secretários de Comissões e de bancadas e 
funcionários em geral prestem tôda a 
colaboração a seu alcance a referida 
comissão, fornecendo-lhe as informações 
que solicitar, atendendo às convocações que 
fizer, para reuniões e facilitando-lhe a 
observação direta, nos próprios locais de 
trabalho, do funcionamento dos mesmos 
serviços. 

Senado Federal, 7 de julho de 1953 – 
Alfredo Neves 1º Secretário. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND NA 
SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 1953. 

 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 

Nomeado, senhor presidente, pelo poder 
executivo, um dos representantes do chefe 
de govêrno no ato da Coroação da Rainha da 
Inglaterra e da Commonwealth, desejo 
transmitir ao Senado, de modo sumario, 
algumas impressões das três semanas que, 
com ligeiras intermitencias, permaneci na 
metrópole da grande Associação de Povos 
Livres. Pode-se dizer que o pequeno corpo 
de delegados brasileiros que foi a Londres, 
teve a fortuna de constatar o Império, o qual 
parecia da República indiana, e das 
tentativas de insurreição dos nacionalistas 
sul-americanos, ainda mais sadio e mais forte 
em grandeza e na majestade das linhas 
arquitetônicas do edifício. Prefiro chamar a 
Commonwealth le Império. A palavra romana, 
a meu ver, canaliza e fixa aspirações ideiais 
de uma solidades de tempera mais rija do 
que a expressão intraduzível, me qualquer 
idioma, de Commonwealth. 

De resto, já desde antes da  
outra guerra, a palavra colontra se 
 tornara um termo obsoleto. Dominio  
passara a ser a moda. Hoje se chega  
à forma republicana, dentro da 
Commonwealth, até porque  
Commonwealth significando coisa  
pública, ela equivale à expressão romana 
"res-publica". Os ingleses a perfilham de 
1653 a 1659, para significar o direito dos 
cidadões de fixarem o carater das suas insti- 
 

tuições de govêrno. A atmosfera politica ao 
império vive agora mais arejada em face dos 
nacionalismos hirsutos de certos Estados 
membros, depois que a ideia de soberania 
dos ilegível passou a ser determinada na 
base da Commonwealth, ou seja, da 
associação voluntária de nações, tôdas 
congregadas em torno dos interesses 
reciprocos, e do bem comum. Símbolo vivo 
da responsabilidade do ideal da 
Commonwealth é a Inglaterra, chave, cabeça 
e coração da vasta associação de Estados 
livres, e a única capaz de ver e observar os 
problemas de cada uma de um ponto de vista 
mundial. 

Vimos, em Londres, ao lado de uma 
côrte, cheia de prestígio histórico de um 
"ilegível" elegante e uma sociedade distinta 
e caprichosa, a Commonwealth em estado 
bruto, na gama do seu colorido varadissimo, 
na prodigiosa deflagração dentro dos garden 
parties de duckingham e de Lambeth Palace, 
como na procissão dentro da Abania de 
Westminster, na deflaglação do folclore 
imperial. Eram as formas elementares da 
vida de cada uma das cenenas de povos que 
constituem os arcabouço dessa ou da 
Sociedades das Nações, que é o Império 
Britânico. Os cafres da Africa do Sul, os 
bantas da Costa do Ouro, os árabes do Golfo 
érsico conviviam fraternalmente com o duque 
de Gloucester e Mr. Clemente Attice, cada 
qual agindo dentro da sua escala de 
conceitos e preconceitos, apresentando-se 
os primitivos naturalmente como primitivos, e 
circulando dentro das reuniões mais 
aristocráticas da Europa, com um liberdade 
de movimentos, que nada incomodava ou 
entibiava. 

Se o Império é uma serie de acidentes 
políticos, psicológicos e geográficos, os 
imponderaveis, as forças anímicas, as forças 
místicas, que são o irredutível do seu 
conteúdo de três séculos, andavam há pouco 
nas ruas de Londres, refletidos nos 
especimes de uma fauna, que só a preço de 
muita imaginação eu lograria aqui interpretar. 
A raça imperial britânica constitui um 
substratum tão intraduzível, que só um 
Ruskin ou um Carlyle poderiam aprofundar-
lhe os segredos de certas combinações. A 
arquitetura civica da Commonwealth 
abrange, desde as sobrevivencias feudais de 
sua metrópole aos espaços mais livremente 
abertos do Canadá inglês. 

Tive o privilégio, senhor presidente de 
assistir à Coroação da Rainha Elizabeth na 
Abadia de Westminster. Tudo, naquela 
cerimonia, tinha o estilo inglês tinha a marca 
de originalidade inglesa, o sêlo da raça, dos 
homens, das suas peculiaridades politícas e 
morais, das aptidões individuais, das 
instituições domésticas, das disciplinas 
hereditarias; os traços de uma realidade 
humana, modelada menos por Drake e por 
Nélson, pelos monarcas, pela Igreja, por 
eixos diretores, por vontades vigorosas, do 
que pela mesma vida. Se uma sociedade 
tradicional e milenária ainda se refletiu em 
uma cerimonia dos nossos dias, a 
comunidade inglesa estava tôda, tôda ela 
dentro da Abadia de Westminster – a Abadia 
da qual dizia Kipling, o intérprete do 
imperialismo britânico, que faz com que "nos 
digamos: nós". 

Na catedral de Westminster, nos garden 
parties, em Buckingham e em Lambeth 
Palace, em Epson por toja parte 
acotovelamos tradições, ritos, crenças da 
Grã-Gretanha oligárquica, da Inglaterra 
hieraquizada, restituída por um momento ao 
seu luxo, ao seu petulante snobismo, à sua 
rotina, ao ramerrão do seu quotidiano: ao 
fausto das suas cerimonias medievais, os 
homens de empresa, os homens de 
conquista, para quem os reverses dos 
últimos anos são apenas compassos de 
espera, a lhe excitarem o entusiasmo e o 
otimismo, as ambições e a fé, no vasto 
campo de atividade, que é o Império. 

Ilude-se quem pensa que no delirio  
das três semanas da coroação, a  
Inglaterra viu para além do im- 
 

pério. O general Marshall, o principe herdeiro 
do Japão, o marechal ilegível, o legado do 
Papa valiam menos, muito menos para 
qualquer inglês, da aristocracia de sangue ou 
da aristocracia do dinheiro da City, e de 
Manchester, de que um ilegível do Golfo 
Pérsico ou um velho potentado negro da 
Costa do Ouro. O que aproximava os 
corações, num sentimento universal comum, 
era a Commonwealth. A Coração é uma peça 
lógica do desenvolvimento da grande 
instituição, que soma as inúmeras peças de 
kaleidoscópio imperial. Se aparecesse, entre 
o dia 27 de maio e as corridas de cavalos de 
Ascott, um homem, na Inglaterra, que 
repetisse o que repetisse o que certos 
leaders trabalhistas diziam acerca do futuro 
da Commonwealth, êsse insensato seria 
esquartejado pela turba. O Império era, pelo 
menos naquele dia do Reino Unido, um 
sitema tanto aristocrático quanto popular. 
Deixaram os Dominios de ser bens da Corôa. 
Mas é como se fossem, como se tivessem a 
mesma personalidade política do passado. E 
seus leaders, nas festas da Coroação, se 
conduziam como se na familia britânica, 
amarela ou negra, do ultramar, jamais se 
tivesse produzido uma cesura. Londres 
continua com a sua hipoteca legendária de 
trezentos anos sôbre o tesouro de 
continentes, ilhas, reinos, sultanatos, e hoje 
até repúblicas, a maioridade reconhecida em 
quase todos êles, mas todos êles hoje na 
metrópoles do Império se sentindo vinculados 
pelo ouro e o fulgor da Corôa de Elizabeth II. 

De onde vem para a Inglaterra tanta 
confiança assim em seu futuro? Como o 
Reino Unido com mélos tão 
desproporcionais à sua missão, tem 
fleugma e nervos para não desencorajar 
diante dela? Como-lhe há de ser 
permitido manter uma esquadra do porte 
da que sustenta, se nem uma colônia 
nem um Domínio contribuem para 
diminuir a fabulosa despesa que a Royal 
Navy traduz para o inglês metropolitano? 
E que a Inglaterra tem duas colunas de 
apoio que lhe permitem reajustar-se a 
qualquer situação. 

Em primeiro lugar ela possui uma 
instituição sui generis, na Europa, que é 
a sua aristocracia politica. Poderá haver 
homens da middle classes ou da classe 
proletária que tentem desertar do serviço 
do Império. A aristocracia política 
dificilmente se furtaria à missão de 
aguentar o Império e os seus ônus. Si 
Stafford Cripps, pessimista quanto à 
sorte do Império, era uma exceção. 

O "statut", na Inglaterra, confere ao 
indivíduo um senso de responsabilidade, 
a bem dizer, inato. Se a idéia do dever é 
que faz o cidadão possuído do desejo de 
servir à ilegível, não tenham dúvida que 
a Grã-Bretanha de hoje e de amanhã 
insistirá em marchar com o império, 
ainda que a forma democrática não seja 
a marca da estrutura de várias partes do 
corpo da Commonwealth. 

Possui o inglês o gôsto da  
politica e o gôsto dos negócios.  
Onde se terão combinado mais o gôsto 
da ação do que nessas duas fromas de 
atividade, que esgotam por excelência a 
capacidade para a vida interior e 
temperam o caráter para as tarefas mais 
ousadas e para as caminhadas mais 
atrevida? E ainda, por cima de tudo isto, 
estará o gentleman, com o vigor dos 
homens da sua raça e a dedicação ao 
dever individualista ou coletivo que 
comporta a sua forma superior da 
conduta da vida. 

O heroismo coletivo, que o povo 
inglês revelou na ultima guerra, é uma 
das substâncias da liga inalterável e 
poderosa da indivisibilidade do Império. 
Mostraram os britânicos qualidades tão 
extraordinárias de coragem, de renúncia, 
de espírito de sacrifício, e ao  
mesmo tempo pedem tão pouco em  
face do que dão, para se ser  
membro da Commonwealth 
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que os que pretenderam sair, sairam pela 
porta pueril da emancipação, para voltar logo 
em seguida pela outra da federação, da 
associação voluntária. 

Donde vem, Senhor Presidente,  
nos ingleses, essa aptidão para, dentro  
de sociedades convulsas, devoradas  
pelos fermentos da anarquia, conservarem 
a incontestável unidade espiritual e política, 
que é o Império? Como se concilia com  
o caráter britânico fechado hermético,  
às vêzes taciturno e distante, êsse fervor  
do entusiasmo contínuo por um edificio que 
reclama tantos e tão indispensáveis  
traços de extrovertidos, de natureza de 
contacto, para preservar a presença dos 
povos mais diferentes na cadeia da 
Commonwealth? 

O gentleman é uma entidade muito 
pouco conhecida fora da Inglaterra. Neste 
temperamento inconfundivel nos outros 
latinos costumamos confundir o mundano, o 
homem elegante. de finos ademanos, de 
altos níveis de educação, orguiho de uma 
sociedade com o soberbo exemplar de 
espírito social e político, responsável pelos 
dois têrmos de democracia e civilização dos 
quais o Reino Unido é o paradigma. Se o 
gentleman é finura de educação, requinte 
social, nobre de espírito,  cavalheirismo, 
entretanto as linhas do seu caráter ainda 
não se acham esgotadas na enumeração 
dessas virtudes. Seu espírito tem uma 
maior extensão. Êle é ainda generosidade 
exaltação das qualidades de renuncia ao 
que é pessoal: ardor pelo patrimonio  
cívico da raça: idealismo para. abraçar o 
conjunto dos grandes sentimentos 
desinteressados, ao quadro do serviço 
nacional: respeito pelos padrões morais da 
vida e implacavel energia para não deixar 
sucumbir a Inglaterra e o Império A 
responsabilidade para com um Imperio 
mundial, que não se pretende consentir 
que se desagregue, e uma metrópole que 
não se pode ilegível ilegível no meio dos 
piores revezes confere ao gentleman a 
condiçao de um lutador da batalha mais 
gloriosa da história – a batalha 
permanente da Inglaterra, nos desfiladeiros 
do planeta. 

E' uma especie de paradoxo, mas  
é uma realidade, que nada tem  
de extraordinária no quadro dos costumes 
ingleses e ao próprio destino da sua elite: o 
gentleman, sendo um individuo sociável, 
será, simultaneamente, um animal rústica. E' 
um puro sangue temperado da maior rudeza 
para viver e conviver com as gentes mais 
diversas, pare exercer o tipo de ocupação 
inquebrantável que lhe é indispensável fazer, 
em expedições aventurosas contra o 
trabalhismo nivelador e mediocre, e contra os 
nacionalismos primários de certos setores da 
Commonwealth. 

Onde já se viu, para uma política  
de ação, os homens que devem  
executá-la revestidos de polidez, e ávidos 
de repouso, que estimula as naturezas 
delicadas para os convivios menos  
ásperos da vida? O toque de rusticidade  
é o fundo como quer que seja  
dessa instituição cruamente selvagem  
e finamente espiritual, que é o  
Império. 

E' a rusticidade, pois, do Império 
Britânico um dos fenômenos mais 
poderosos da fôrça política desse 
conglomerado de povos. O Império é um 
misto de rusticidade e de religiosidade. A 
Rainha é o chefe de uma religião que 
abarca todas as religiões da terra: a 
religião da tolerância, a religião da paz, a 
religião da liberdade, a religião das 
vontades livres, dentro desse arcabouço 
titânico e "soft" que é a Commonmweath. 
Porque o Império abarca tudo e tudo 
compreende, ele é a robusta fortaleza que 
desafiou duas guerras, perante as quais a 
sua desintegração foi violentamente 
pregada por próprios elementos da sua 
estrutura. E ele delas emergiu mais forte 
 

do que d'antes, porque aquilo que era outrora 
fundado na força, no prestigio do poder 
naval, da eficiência financeira, hoje tem como 
elemento exclusivo da sua coesão, uma 
associção livre de vontades. 

A substancia da sociedade britânica 
consiste no acordo dentro das diferenrenças. 
E' o inglês um diferenciado, por excelência. 
Não há um inglês, O que conta são milhões 
de ingleses. Quem sente que existe na Grã-
Bretanha conformistas e anglicanos? Desde 
a revolução de 1688 que eles se entendem, 
dentro de um esquema de compreensão. Se 
o temperamento da democracia é acordo: se 
democracia é entendimento entre as 
dessimilitudes seja no campo das 
experiências religiosas ou seja no campo da 
arte politica, dentro da vida nacional, – a 
Inglaterra está hoje mais do que ontem 
admiràvelmente dividida e maravilhosamente 
unida. 

Laborismo e conservantismo seguem 
cada qual a sua linha de conduta, dentro do 
espírito, dos métodos e da disciplina da 
democracia parlamentar, que os identifica 
num denominador comum. 

O Estado inglês é um organismo bem 
balanceado, misturado de aristocracia polilica 
e de democracia de classes médias e de 
povo. 

O Parlamento protege as liberdades 
politicas; as leis garantem as liberdades civis. 
Não importa que subsista uma aristocracia, 
um "pecrege": o povo a étgosta dos seus 
pares, dos seus nobres; voltou a aclamá-los 
nas ruas, como vi, nos dias da Coroação. 

Todo o pesado arcabouço do Império, 
Sr. Presidente, resplandece, de redourados 
brasões, dentro do quadro da cooperação 
voluntária e da livre empresa. 

A sociedade, na Inglaterra, é consituida 
na base das associações. Os grupos, Sr. 
Presidente, só servem a uma causa: a causa 
da liberdade, até porque a associação se 
gera no princípio da liberdade. 

Se o Estado cresce na Inglaterra, a 
cooperação voluntária não cresce menos, a 
sociedade não se estrutura menos na base 
do que pode haver de espontâneo, como são 
as vontades livremente enunciadas e 
satisfeitas. 

A Grã-Bretanha tem um govêrno 
responsável, baseado nas instituições 
representativas. O Estado é muita coisa na 
Inglaterra, as suas funções são enormes, 
mas ele ainda não ilegível, porque a 
sociedade, na espontaneidade das suas 
reações, é mais, muito mais que o Estado. A 
onda do efêmero preamar laborista não 
passou sequer das praias da Ilha. 

A politica na inglaterra é a coisa de 
todos, não é o negócio de poucos e de 
poucos subalternos, como entre nós. A 
Inglaterra recuperou-se das feridas da 
guerra, e a Alemanha da hemorragia da 
derrota, tendo como quadro de vida 
econômica, a livre empresa. E quando se fala 
de recuperação da Inglaterra, a primeira é ela 
de ter encontrado a si mesma. Tendo-se  
perdido, em 45, ela se da rendez ilegível a si 
prória, em 1951 e 1953. 

As lições aí estão para nós. Falar-se de 
sindicatismo, num país ilegível politicos de 
estilo e boa educação socialista, e preparar 
uma hecatombe. Na Inglaterra as "unions" já 
voltaram ao que eram: células de 
associações livres das trabalhadores. E nada 
mais. 

Em torno da Rainha EIizabeth acabam 
de reunir-se, em Londres, representantes de 
cinquenta parlantentos. Disse bem o Sr. 
Churchill, no discurso que pronunciou no 
almoço da Commonwealth Parlamentary 
Association, em Westminter Hall, às vésperas 
da coroação: – "Aqui estão cinquenta 
parlamentos, tendo como cabeça uma 
Rainha". 

Esta foi a primeira vez, Sr. Presidente, 
em que se coroou um soberano como o 
chefe da Estado da Commonwealth. O 
Império começa numa hora de distracão, faz 
três séculos, com 
 

os piratas e os fliusteiros da primeira 
Eliizabeth. A grande aventura desembarcou 
hoje em Londres, na Coroação da II 
Elizabeth, com a maior máquina de 
cooperação política e administrativa que 
ainda viu a humanidade. 

Essa cooperação, Sr. Presidente, e que 
tem de tocante e profundo é a variedade dos 
regimes que se congregam  debaixo do cetro 
da Rainha menina. A linha imperial vai desde 
os emires do Golfo Pérsico, dos pachás do 
Oriente Médio e dos sultões da Africa, até a 
República da India. 

Imaginemos uma rainha e soberana 
titular de uma República. E se os nossos 
tupiniquins vissem Pandit Nehru na procissão 
dentro da abadia de Westminster. A sua 
compunção, a sua gravidade, a sua 
identificação com a cerimonia em nada 
divergiam da linha de um Montgomery ou de 
um Visconde de Portal. O Império e 
imponente demais para não fazer curvar 
todos os homens diante do seu prestígio. 

A India é o que os Ingleses chamam um 
"full member" da Commonwealth. E' uma 
República, e esta República tem como 
soberano uma Rainha. Será possível 
conceber isto, fora da Inglaterra e da sua 
Commonwealth. 

Os britânicos descobriram o remédio 
contra a guerra; são estas largas 
associações de povos das quais a sua 
Commonwealth tem o segredo. O flagelo da 
guerra esta morto dentro do império Britânico 
simplesmente porque no seio dele não existe 
nenhuma idéia dos homens se 
desentenderem quanto mais se 
massacrarem. 

A coroação e o casamento mistico, da 
Monarquia com o povo. E' êsse ato um 
verdadeiro sacramento, no qual ilegível 
como partes integrantes, dêle povo e 
soberana. 

A Influência da religião é colosso da 
Inglaterra. Basta pensar que o sistema de 
educação do Reino Unido ainda é religioso, 
seja nas escolas de Estado, seja nas escolas 
livres. As igrejas livres são numerosas, mas 
em todas elas o que se aprende é a liberade 
nacional, inspirada na religião. 

Ainda, um aspecto que nos 
impressionou, na Inglaterra, da Coroação foi 
vê la funcionando com o ritmo a eficiência de 
um sistema: a ordem inglesa, as verdades 
vitais inglesas ilegível a todos nós naquela 
que voltou a ser de novo uma sábia cidade 
de abelhas. Dirse-ia que a Inglaterra, depois 
de ter visto o ilegível desabalado da junta 
trabalhista tem hoje, mais juizo do que 
revelou em 45, quando negou de modo 
ilegível o seu caráter específico abrindo 
mão do  individualismo nacional por uma 
doutrina que era um ilegível a sua tradição 
política sua historia e a essência da sua 
personalida de. 

Estou certo de que os ilustres colegas 
se lembram da frase do Sr. Aneurim Bevan. 
Dita há cinco anos em caráter profético: "No 
dia em que os "fortes" reconquistarem o 
poder, a Inglaterra será envolvida num lenço 
de sangue. O povo inglês se levantaria 
contra o govêrno dos conservadores com 
violência tal, que a nação ajustaria as suas 
contas com eles, no plano da guerra civil. 

O segredo dos inglêses é, porém  
saber viver, saber encontrar esquemas, 
dentro dos quais os homens possam viver  
na superfície como no fundo das  
maiores diferenças políticas ideológica e 
religiosas. O que vive gosta que outros 
também vivam. 

A Inglaterra, governada pelo  
partido Conservador apresenta outro 
espetáculo: o povo iglês refluindo dos  
cinco anos de govêrno trabalhista para 
revelar, no dia de Coroação da sua Rainha, o 
velho entusiasmo pelos seus lords, 
financeiramente arrebentados mas que 
continuam a guardar uma visível 
preeminência na sociedade do Reino  
Unido. A aristocracia mantém o seu  
prestígio junta ao corpo 
 

eleitoral e dentro da sociedade inglesa, 
porque ela é uma camada social identificada 
com a solução dos problemas vitais do país, 
porque é uma classe que merece uma larga 
parte da direção dos negócios politicos de 
sua terra pela capacidade com que sabe 
tratá-los. 

Quanto vimos em 1945 a inglaterra 
evoluir para um molde estatal e perder, na 
fisionomia do seu govêrno, as características 
tangiveis do liberalismo, todos quantos 
conhecemos a composição política da Grã-
Bretanha, de paramos naquele estado 
d'alma uma moléstia passageira, resultante 
da derrocada econômica, da decade 
financeira da guerra. Ha sete anos lidava-se 
com uma Grã-Bretanha enfêrma, crispada de 
desespêro pelo racionamento da guerra, e as 
exigências desta; pela carestia da vida, pela 
falta de habilitação, por tôda uma gama de 
sofrimentos que o término da luta não fizera 
desaparecer. O resultado das eleições foram 
o clímax dêsse desequilíbrio de nervos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte (Assentimento do 
orador) – Não concordo com V. Ex.ª nesse 
ponto de vista. Não é moléstia, mas apenas 
um fenômeno natural da política inglesa da 
evolução democrática. Os trabalhistas 
chegam ao poder; depois vão os 
conservadores. No final dessa etapa, é que, 
bem coado tudo, se conhecerá a atitute 
definitiva do povo inglês. Desculpe-me  
V. Ex.ª a interpretação. Enquanto o meu 
nobre colega descreveu a cerimônia da 
coroação da Rainha Elizabeth, da Inglaterra, 
eu o ouvi com o encantamento de sempre. 
Não quero dizer que esteja descontente por 
ouvir V. Ex.ª; não posso contudo, é deixar de 
fazer reparos quando V. Exª faz critica 
errônea de ordem social e histórica, a 
propósito da volta dos conservadores do 
poder, na Inglaterra. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O 
aparte de V. Ex.ª teria procedência se 
porventura o povo inglês não houvesse feito, 
êle próprio, há dois anos, marcha-a-ré na 
orientação socializante, que havia tomado 
em seguida à derrota da Alemanha e do 
Japão. A Inglaterra despediu os socialistas 
em condições espiritualmente mais 
saudáveis, democráticamente mais normais 
em 1951, do que os adotou na manhã da 
vitória de 1945. Naquela ocasião, o que 
vimos emergir da fogueira do segundo 
conflito mundial foi um Estado passionário, 
sem raizes no rico humus moral e espiritual 
da sociedade inglesa. Os socialistas 
acabaram de ser afastados do govêrno, 
depois de uma segunda desastrosa 
experiência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não estou em desacôrdo com V. Ex.ª  
na maneira pela qual apresente sua  
critica sôbre a política inglesa. Participava, 
aliás do entusiasmo de V. Ex.ª e da  
simpatia que sempre tivemos nós pelo  
povo britânico. Entretanto querendo  
V. Ex.ª ilegivel pelo ilegivel da apreciação 
da politica atual da Inglaterra, suprem  
minhas dúvidas sobretudo quando  
acentua que a chegada dos trabalhistas  
ao govêrno constituiu, talvez um  
fenômeno ilegivel moléstia transitória. 
Entenda que é um processo da evolução 
politica que se vem firmando o ilegivel 
palavra não podemos ainda ilegivel seja 
errada mesmo porque ilegivel dada pelo 
trabalhismo inglês. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr. 
Presidente quer queira ou não o nobre 
Senador pelo Rio Grande do Norte, a palavra 
no assunto esse é dos ingleses. O povo 
inglês ilegivel ilegivel o trabalhismo, 
afastando o do poder. Haverá julgamento 
mais duro e ilegivel do povo contra um 
partido do que lhe negar meios para 
governar, através de um pronunciamento das 
urnas? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não estou, contestando V. Ex.ª pois que 
estamos em harmonia de idéias quase  
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absoluta. Apenas desejo assinalar 
que V. Ex.ª. não foi cauteloso 
quando falou sôbre a chamada do 
governador conservador ao poder. 
V. Ex.ª sabe que pelo processo 
democrático do voto, do sufrágio o 
Partido Conservador, foi derrotado. 
A maioria coube, de fato, ao 
Partido Trabalhista. Esta a 
Situação. No mais, não contesto 
V. Exª. A meu ver, o inglês nos 
está proporcionando grandes 
ensinamentos. E' uma admirável 
capacidade política de organização 
extraordinária, e sendo, como sou, 
republicano poderia mesmo dizer 
vermelho, não deixo de manifestar 
minha simpatia pela presença de 
Nehru na Coroação. A Rainha 
representa um denominador 
comum de mais de cinqüenta 
parlamentares, como bem frisou V. 
Exª na oração brilhante e sugestiva 
que está fazendo. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Obrigado a 
V. Ex.ª que é sempre generoso 
para comigo. 

Sr. Presidente, rematando o 
pequeno relatório que faço ao 
Senado, da minha última missão na 
Europa, direi que as nações do 
Velho Mundo que apresentam um 
quadro de recuperação econômica 
carecedor da nossa atenção, 
admiração e interêsse, são a 
Inglaterra, a Alemanha Ocidental, a 
Itália, a Holanda e a Bélgica. Esses 
países se erguem dos destroços da 
última Guerra, dentro de um quadro 
político de liberdade de iniciativa. 

Minha esperança é que 
governos chefes políticos, 
condutores de partidos, senadores 
e deputados, leaders, de 
organizações industriais, 
comerciais e de sindicatos 
operários possam pôr a serviço de 
sua inteligência o sugestivo 
esquema da Inglaterra. Foi 
fugindo aos ricos e aos 
inconvenientes da administração 
estatal; foi devolvedo às fôrças 
de sua elite o predomínio  
e a direção do Sistema 
econômico nacional, que a 
Inglaterra e a Alemanha entraram 
a realizar a obra descomunal do 
seu soergimento do caos da 
guerra. 

Ilegível perguntava, o ministro 
da Fazenda do embaixador da 
Alemanha no Rio, como o Reich 
desejava receber os cento e oito 
milhões de dólares de créditos 
congelados que tem o Brasil 
naquêle país. Recebeu o Sr. 
Horácio Lates a seguinte reposta: 
– "Preferimos deixar a maior parte 
desse dinheiro no Brasil, para lhe 
ajudarmos o crescimento. O que 
nós queremos de modo particular 
e que o Brasil continue a comprar-
nos mais mercadorias. O Reich 
pretende alimentar sem- 
 

pre no Brasil as duas correntes do 
comércio: importação e 
exportação". Pondo de lado esses 
cento e oito milhões de dólares, a 
Alemanha vai fazer aqui, dentro de 
poucos meses, com a Volkswagen, 
a maior oficina de automóveis, com 
motores fabricados no Brasil; e, 
com outra organização não menor 
– a Agfa – produzirá todo o material 
fotográfico necessário ao consumo 
interno. 

O SR KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Veja V. Ex.ª a 
diferença: a Alemanha, a quem 
combatemos de armas nas mãos 
ter essa atitude que V. Ex.ª está 
apontando: no entanto os Estados 
Unidos, por quem combatemos e 
sacrificamos a nossa economia, 
desgraçadamente não têm atitude 
sequer parecida com essa. 
Vivemos como seus caudatários 
perenes. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND – Sr. 
Presidente, tenhamos presente 
sabretudo em nosso 
entendimento, que os povos só se 
engrandecem quando têm 
capacidade de imaginação. E' 
preciso não olvidar que a Inglaterra 
ressuscitou das ruinas da guerra 
com a bandeira da livre iniciativa, 
isto na hora em que falamos tanto 
em levar o Brasil para as soluções 
simplistas dos sindicalistas e 
entregá-lo às mãos de um 
operariado, o qual ainda não 
dispõe de leaders capazes de 
assumir a direção do Estado 
Nacional brasileiro. 

Na Grã-Bretanha, o poder em 
1945 foi ter aos trabalhistas, 
através da esmagadora maioria de 
uma coligação da classe operária 
com o grosso da classe média. 
Nem assim perduraram os 
laboristas no govêrno. As suas 
doutrinas econômicas, uma vez 
pràticamente aplicadas, se 
revelaram irreconciliáveis com os 
conceitos liberais clássicos da 
sociedade britânica. Fabianos 
Ruskin, William Morris, o casal 
Webb e Harold Laski, com suas 
simplistas noções, seja do 
coletivismo, seja da fiscalização da 
vida social, da riqueza individual, 
seja da propridade dos chamados 
serviços de utilidade pública como 
o crédito, as minas de carvão as 
indústrias de transporte, as 
indústrias do aço, todos, vivo e 
mortos, redundaram em um 
fracasso, uma ve experimentados 
nas retrtas do laboratório 
trabalhista. O bisturi dos cirurgiões 
do Labor Party ficou dentado ao 
bater contra o sólido corpo do 
individualismo britânico. Mesmo a 
derivativa do "socialismo liberal" 
não houve quem  
a tomasse a serio. A tentativa da 
reforma das instituições 
 

democráticas da Inglaterra, graças 
à aplicação da disciplina socialista, 
não chegará a ser senão a 
aventura de um quinqüênio. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: 
– Permite-me V. Exª um aparte? 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Com prazer; 
aliás, já esperava o aparte do 
eminente leader trabalhista da 
Casa. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: 
– O regime da livre iniciativa não 
impediu que nos Estados Unidos, 
os trabalhadores se organizassem 
em grandes e poderosos 
sindicatos, nem que, na Inglaterra 
esses mesmos trabalhadores 
também assim se organizasem e 
inda se agremiassem num grande 
partido, que é um dos esteios da 
vida da Inglaterra o Partido 
Trabalhista Inglês. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Não é sem a 
maior satisfação que ouço um 
homem da serena expressão da 
cultura política do nobre, leader 
trabalhista, aludir à livre emprêsa. 
E' com êsse princípio que teremos 
de fazer o Brasil de hoje e de 
amanhã. Seus fermentos são os 
mais úteis para a expansão de uma 
coletividade nova, que quer 
progredir. 

Também muito espero dos 
trabalhadores brasileiros, 
sobretudo se êles se submeterem 
à clarividência de líderes como o 
nobre chefe do Partido 
Trabalhista, que honra esta Casa 
Nossos trabalhadores vivem, 
envenenados por uma simplistica 
e simplória demagogia de 
aumentos incessantes de salários, 
em lugar de os identificarmos com 
as nossas jornadas do aumento 
da produção, sobretudo de bens 
de consumo – que é o que 
barateia a vida e traz o verdadeiro 
desofôgo das classes proletárias e 
médias. 

Se nos encontrar-mos  
cada vez mais varridos  
nos mercados de consumo  
do mundo, é em face dos  
preços cada dia mais altos, dos 
artigos exportáveis do país. Já, na 
classe de produtos 
manufaturados, nada se pode 
obter. Nem nos tecidos de 
algodão. Nossas divisas nos vêm, 
hoje, tôdas da lavoura e dos 
minérios. Se os artigos agrícolas 
também entrarem na categoria 
dos invendáveis, que será do 
Brasil de amanhã? Com que 
iremos comprar o óleo, seus 
derivados, e pagar o equipamento 
das nossas indústrias e de nossas 
usinas hidroelétricas? 

Há pouco, 10.000  
operários da grande indústria  
de eletricidade suíça Browen 
Bovery, foram incorporados, 
 

pedir à sua diretoria uma 
diminuição de salários para 
permitir que o estabelecimento 
pudesse enfrentar a concorrência 
alemã e americana, nos mercados 
externos. No grau de 
desenvolvimento ainda primário 
em que nos escontramos, ou o 
Brasil continua país de 
exportação, ou perece. Exportar é 
condição de vida ou de morte para 
nós. 

O SR KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Possivelmente, 
na Suiça, o trabalhador não paga, 
como no Brasil, aos 
açambarcadores dezoito 
cruzeiros por quilo de arroz, e 
vinte e quatro cruzeiros por quilo 
de carne. Possivelmente o 
trabalhador lá não vive como o 
nosso operário. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Se os 
açambarcadores aqui existem aí 
está o govêrno armado dos 
instrumentos legais poderosos  
para impedir que êles continuem  
a prosperar à custa da fraqueza  
do consumidor. O Congresso  
aqui votou leis acauteladoras do 
povo. 

O SR KERGINALDO 
CAVALCANTI: – E' máquina de 
exploração muito bem organizada, 
essa que aí está agindo contra o 
povo. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Falando 
sôbre o ideal de servir, na  
escala do interêsse público dos 
ingleses, desejaria frisar aqui um 
exemplo impressionante que 
acabo de ver na Inglaterra. 
Conheci, há alguns anos, em 
Londres, um industrial de açucar 
da Jamaica, que mais tarde 
encontrei no Brasil. Êle era 
deputado por duas décadas das 
fileiras conservadoras. Agora, vi-o 
mais ativo do que nunca, na 
plenitude das suas funções de 
presidente da Anglo Brazilian 
Society de Londres. Êle e a 
espôsa se multiplicavam na 
prestação de serviços ao Brasil e 
aos brasileiros. Intrigado, 
perguntei-lhe: "Sir Arthur Evans, 
no seu império econômico 
açucareiro, já entrou o Brasil"? 

Ao que respondeu o ilustre 
inglês: 

– Não tenho nenhum  
vínculo de interêsse pessoal  
com o seu país, respondeu  
o magnata canavieiro da Jamaica. 
Meu "job", na presidência  
da Sociedade Anglo-Brasileira,  
é apenas de um serviço  
público". 

Isto é a Inglaterra. Tais os onus 
voluntários que toma aos ombros a 
sua elite. (Muito bem; Muito bem. 
Palmas. O o orado é 
cumprimentado). 

 
 
 
 
 

PRÊÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,10 
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Relação das Comissões 

 
Diretora 

 
Presidente – Marcondes Filho.  
1º Secretario – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 

Comissões Permanentes  
 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – lsmar de Gois – Vice-Presidente. 
3 – Aberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo (*). 
5 – Apolonio Sales. 
6 – Carlos Lindemberg. 
7– Cesar Vergueira. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Cícero de Vasconcelos. 
(**) Substituído interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, Diretor 

de Orçamento. 
Reuniões as quartas e sextas-feiras, 

às 16 horas. 
 

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

Presidente 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso. 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
% Aldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador Carlos 

Saboya. 
Secretário – Lula Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Pinto Amando. 
Reuniões as quintas-feiras, as 9:10 

horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flavio Guimarães – Presidente 
2 – Cicero de Vasconcelos – Vice 

Presidente. 
3 – Aréa Leão. 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões as quartas-feiras, às 15 

horas. 
 

Redação 
 
1 – Clodomir Cardoso – Presidente. 
2 – Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 

SENADO FEDERAL 
 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou nos têrmos do artigo 27, letra n, do 
Regimento interno, e eu promulgo a seguinte 
 

RESOLUÇÃO 
 

Nº 8, DE 1953 
 

Artigo único. Ficam asseguradas a Oscar Alves da Silva, Contínuo, classe 
"J", aposentado nos têrmos do artigo 191, item 1, § 3º, da Constituição 
Federal, e pela Resolução nº 17, de 8 de Novembro de 1950, do Senado 
Federal, as vantagens do cargo de Auxiliar de Portaria, Padrão "K", em 
conseqüência do que lhe confere a Lei nº 1.156, de 12 de Julho de 1950, 
combinada com os artigos 1º e 6º da Lei nº 288, de 8 de Junho de 1948, 
alterada pela Lei nº 616, de 10 de Fevereiro de 1949, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

Senado Federal, em 25 de Junho de 1953. 
 

JOÃO CAFÉ FILHO 
Presidente do Senado Federal 

 
Republica-se por ter saído com incorreções no D. C. N. de 27 de junho de 1953. 

Especial ilegível Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – Presidente. 
 

2 – Attilio Vivacqua – Vice-
Presidente. 

 

3 – Dario Cardoso – José da Silva 
Lisbôa. 

 

Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões às sextas-feiras, às 10 
horas. 

 
Comissões Especiais 

 
Especial para emitir parecer sôbre o 

Projeto de Reforma Constitucional nº 2, 
de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Gallotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Carlos Lindemberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros Rêgo. 
 
Especial para emitir parecer sôbre o 

Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso 
Ivo d`Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attillio Vivacqua. 
Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código Comercial 
 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2 – Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 

 

3 – Ferreira de Souza – Relator 
Geral. 

 

4 – Attillio Vivacqua. 
 

5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
 

Mozart Lago – Presidente. 
 

Alvaro Adolpho – Vice Presidente. 
 

João Villasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Attillio Vivacqua. 
 

Domingos Vellasco. 
 

Victorino Freire. 
 

Secretário – Ninon Borges Seal. 

5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão.  
Reuniões as quartas-feiras, às 16 

horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Ferreira de Souza. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituído o Sr. Novaes Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente.  
Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima.  
Durval Cruz. 
Secretario – Aurea de Barros Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às 15 

horas. 
 

Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente.  
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antonio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões as quartas-feiras, às 16 

horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – Presidente.  
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões as terças-feiras, às 17 

horas. 
 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 

Julio Leite.  
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira  
Reuniões as quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onoire Gomes – Vice-presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Giasser – Substituído pelo 

Senador Carlos Lindemberg 
Secretário – Ary Kerner Veiga de 

Castro. 
Reuniões ás segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice Presidente. 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Muller. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

Reuniões às segundas-feiras, às 
ilegível horas. 

 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

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

Parlamentar de Inquérito sôbre o cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente. 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mário Motta. 
 

Secretário – Lauro Portella. 
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ATAS DAS COMISSÕES 
 
Comissão de Educação e Cultura 

 
14ª REUNIÃO REALIZADA EM 8 DE 

JULHO DE 1853 
 
Aos 8 dias do mês de julho de 1953, 

às 15,00 horas, na Sala de Leitura do 
Senado Federal, presentes os Senhores 
Senadores Flávio Guimarães, Presidente, 
Cícero de Vasconcelos, Arca Leão, Levindo 
Coelho e Hamilton Nogueira, reune-se esta 
Comissão. 

E lida e aprovada sem alterações a ata 
da reunião anterior. 

No expediente, o Sr. Senador Flávio 
Guimarães, informa ter recebido, na 
qualidade de Presidente desta  
douta Comissão, do abalisado e ilustre 
professor catedrático da  
Faculdade de Medicina do  

Rio de Janeiro, Dr. Raul David de 
Sanson, interessante artigo por ele 
publicado na “Revista Brasileira  
de Medicina”, em que faz  
comentários ao ensino, em geral, no Brasil. 

Referindo-se às velhas sedes onde os 
professores ensinam, alude, irônicamente, 
ao perigo do “desabamento de tetos 
apodrecidos e goteiras nos dias de 
tempestade” e entende que “natural e 
louvável seria que a  
inauguração das unidades da Cidade 
Universitária se fizesse em  
conjunto e não por etapas, sejamos justos, 
onde tudo ainda falta para funcionar em 
equilíbrio”. 

Entende que falta à Faculdade de 
Medicina, positivamente, ao nosso ver, um 
padrão de glória do Brasil, hospital de 
ensino próprio, como tem, por exemplo, a 
Bahia, “inclusive a Reitoria, recentemente 
inaugurada, com amplo anfiteatro, de 
bom gosto e muito bem ornamentado”  

Lembra que falta também à referida 
Faculdade, hospital de ensino próprio, 
porque, o que possui, não lhe 
pertence, mas por empréstimo à Santa 
Cara de Misericórdia. E díz que a  
Cidade Universitária cuida do mesmo em 
conjunto e adota o seguinte conceito “as 
cidades Universitárias têm por objetivo 
especialmente oferecer aos estudantes, em 
condições particularmente vantajosas, os 
matos de habitação, alimentação e 
sobretudo organizar do melhor modo a vida 
dos estudos”. 

Depois de envida a Comissão, 
determina o Sr. Presidente seja consignado 
em ata o resumo dos conceitos emitidos no 
brilhante antino envia do  
à Comissão, que abrilhantara seu arquivo, 
e, os vivos agradecimentos pela preciosa 
colaboração. 

O Sr. Presidente distribui ao Senhor 
Senador Cícero de Vasconcelos o Projeto 
de Lei da Camara nº 102 de 1953, 
que classifica no padrão o cargos de 
Professor Catedrático de  
Quadro Permanente de Ministério da 
Republica e Saúde, e dá outras 
providências”. 

O Sr, Senador. Arêa Leão, emite 
parecer favorável ao projeto de Lei da 
Câmara nº 92, de 1953, que “concede a 
pensão mensal, vitalícia, de Cr$ 3.500.00 
ao Professor Luiz Alves dos Santos”, que é 
aprovado e assinado. 

Nada mais havendo a tratar, levanta-
se a reunião, lavrando, eu, João Alfredo 
Ravasco de Andrade, Secretário a presente 
ata que, ama vez  
aprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

 
Comissão de Serviço Público Civil 

 
9ª REUNIÃO EM 8 DE JULHO DE 1953 

 
As 15 horas do dia 8 de julho  

de 1953 em sala do edifício do Senado, 
reune-se a Comissão de Serviço  
Publico Civil sob a presidência do Senhor 
Prisco dos Santos, presentes  
os Srs. Luiz Tinoco, Costa Pereira, Vivaldo 
Lima e Mozart Lago 

Lida e aprovada a ata da reunião 
anterior, o S r .  Presidente anuncia ter a 
Comissão de se pronunciar sobre 
matéria em regime de urgência, para a 
qual designa relator o Sr, Luiz Tinoco. 
Esclarece S. E x . ª  que se trata do 
Projeto de Lei da Câmara número 85, 
de 1951, que cria o Ministério de Saúde 
e dá outras providências. 

O Sr. Luiz Tinoco pede que, antes 
de se manifestar, sejam ouvidos os 
outros membros da Comissão, a fim de 
se habilitar a emitir, em plenário, o seu 
parecer verbal de acordo com o 
vencido. 

Ouvidos, o Sr. Vivaldo Lima 
declara que é pelo desmembram do 
Ministério de Educação e Saúde, mas 
opina contra o projeto, tanto por ser 
antiquado e não poder ser refundido 
apressadamente, como porque está em 
curso uma reforma administrativa, na 
qual será por certo a matéria em causa 
atualizada e melhor coordenada; o Sr. 
Mozart Lago adota esse mesmo ponto 
de vista; e os Srs. Costa Pereira e Luiz 
Tinoco se externaram a favor da 
proposição. 

Verif icado empate, o Sr. presidente 
decide com o seu pronunciamento 
contrário ao projeto pelas mesmas 
rações com que fundamentara o seu 
voto o Sr. Vivaldo Lima, isto é, por 
entender que o projeto está obsoleto e 
se deve aguardar o que emana de 
mensagem governamental, de 
conformidade com o estudo da 
Comissão Interpartidária, E, em 
seguida, por haver ficado em minoria o 
Sr. Luiz Tinoco, designa rara substitui-
la como relator o Sr. V i valdo Lima. 

Consultada por solicitação do 
Senhor Mozart Lago, a Comissão se 
manifesta de acordo com a sua 
orientação no sentido de adotar as 
conclusões do parecer da Comissão de 
Legislação Social sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 295, de 1950, que 
dispõe sobre a situação jurídica dos 
procuradores das autarquias federais 

O Sr. Presidente distribui: ao 
Senhor Vivaldo Lima o Projeto de Lei 
da Câmara nº 2 de 1953, que dispõe 
sobre a Universidade Rural do Estado 
de Minas Gerais: ao S r .  Costa Pereira 
o Projeto de Lei da Câmara numero 109 
de 1953, que dispõe sobre 
aproveitamento dos auxiliares do 
ensino e pessoal burocráticos dos 
institutos federalizados de ensino 
superior. 

Não havendo mais que tratar, 
encerra-se a reunião às 16 horas, 
Iavrando eu, Franklin Palmeira, 
Secretario, a presente ata, que uma 
vez aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

 
ATA DA 78ª SESSÃO EM 9 DE JULHO 

DE 1953 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. ALFREDO 
NEVES, 1º SECRETÁRIO 

 
As 14,30 horas comparecem os 

Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
Onofre Gomes. 
Rerginaldo Cavalcanta. 
Ruy Carneiro. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Aloysio de Carvalha. 
Luiz Tinoco. 
Sà Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Enclydes Vieira. 

Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti.  
Camilo Mércio. (29). 
O SR. PRESIDENTE:  – Acham-se 

presentes 29 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. 

Vai-se proceder à leitura da ata. 
O SR. 3º SECRETÁRIO  (Servindo 

de 2º): procede à leitura da ata da 
sessão anterior, que, posta em 
discussão, é sem debate aprovada. 

O SR. 2º SECRETÁRIO  (Servindo 
de 1 º ) :  lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Oficina: 
– Dois, da Câmara dos Deputados, 

comunicando a aprovação das emendas 
aos Projetos de Leis da Câmara ns 324 
de 1952 e 10 de 1953. 

– Dois, da mesma Casa do 
Congresso, nos seguintes termos: 

Rio de Janeiro, em 30 de junho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo á consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 2.154-
C. de 1952, da Câmara dos Deputados, 
que altera o critério de descontos de 
utilidades sobre o salário mínimo. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de 
minha elevada estima e distinta 
consideração, Cartalho Sobrinho, 1 º  
Secretário em exercício. 

 
Projeto De L e i  Da Câmara 

 
N 170, de I953 

 
Altéra o critério de descontos de 

utilidades sobre o salário mínimo. 
 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os descontos pelo 

fornecimento in natura de uma ou mais 
parcelas do salário mínimo pelo 
empregador ao trabalhador rural, para 
efeito do art. 82 do Decreto-lei número 
5.452. de 1º de maio de 1953 – 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
serão reduzidos á metade dos 
permitidos para o empregado urbano. 

Art. 2º – O trabalhador rural 
admitido anteriormente ao Decreto nº 
30 342, de 24 de dezembro de 1951, 
que, não sofria desconto em seu 
salário, devido o empregador fornecer 
as parcelas referentes à alimentação e 
habilitação, não estará sujeito aos 
descontos referidos no art. 1. 

Art 3º – Quando a mesma unidade 
residencial for habitada por mais de um 
trabalhador, o aluguel será pago pelo 
mais categorizado, dividindo-se 
enuitativamente entre os vários 
ocunantes. 

Parágrafo único – As disposições 
deste artigo não se aplicam ás 
unidades residenciais coletivas, onde 
moram trabalhadores solteiros ou sem 
família, caso em que o aluguel sera 
cobrado de per-si. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.  

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei número 3.093 
- A - I953, da Câmara dos Deputados, 
que aprova os termos de rescisão dos 
contratos celebrados entre o 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Constrateira 
Richard de Bolck. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de mi- 
 

 

nha elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida; 1º Secretário. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

14.º 39, de 1953 
 
Aprova os térmos de rescisão dos 

contratos celebrados entre a 
Departamento dos Corretos e 
Telégrafos e a firma Construtora Ricliard 
de Block. 

 
O Congresso Nacional decreta 

 
Art. 1 º  São aprovados os termos de 

rescisão dos contratos celebrados em 26 de 
novembro de 1949, entre o Departamento 
dos Corretos e Telérgrafos e a firma 
Construtora Richard de Block, para construção 
dos predica destinados à Agência Postal 
Telegrafica das cidades de Lins e Marina, no 
Estado de São Paulo, termos estes lavrados 
em 28 de junho de 1952. 

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

As Comissões de Constituição a Justiça e 
de Finanças. 

São lidas e vão a imprimir os seguintes: 
 

PARECERES 
 

PARECER 
 

Nº 580, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
18-53. 

Relator: Sr. Anisio Jobim. 
A Câmara dos Deputados, aceitando a 

decisão do Tribunal de Contas denegatória 
ao registro d o  termo do contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e afirma 
Cia. Fábio Bastos, Comercio e Industria, 
formulou o Projeto de Lei nº 764-A, de 1953, 
assim concebido: 

“O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º E mantida a decisão do Tribunal 

de Contas, de 21 de dezembro de 1951, 
que negou registro ao termo de contrato 
celebrado em 14 de dezembro de 1951, 
entre o Ministério da Agricultura e a firma Cia 
Fábio Bastos, Comércio e Indústria, para a 
execução de obras de instalação do 
equipamento frigorifico do Entrepôsto de 
Pesca de Vitória, Estado do Espirito Santo. 

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

Câmara dos Deputados, em 20 de 
fevereiro de 1953. 

2. O motivo dado para manter a decisão 
do colando Tribunal de Contas foi, não só 
por aquele Tribunal como pela nonrada 
Comissão de Tomada de Contas: – a 
exiguidade do prazo para a sua execução. 

Firmada a decisão que negou o 
registro, o Departamento de 
Administração do Ministério da Agricultura, em 
oficio nº 18.435, de 27 do referido mês 
solicitou reconsideração do despacho firmado 
em razões apresentadas, havendo o 
Tribunal resolvido mantê-lo, pelo seu 
fundamento. 

Não havendo mais reclamação foi enviado 
o processo ao Congresso Nacional, com as 
peças que o acompanhou. 

A Comissão de Tomada de Contas 
concordou com o enunciado da tesa 
daquele respeitável órgão conforma já foi dito, 
e, em conseqüência veio o projeto, a que acima 
nos referimos. 

Diz a Comissão que o prazo realmente é 
exíguo. Como o contrato foi  
assinado no dia 14 de dezembro, o Tribunal 
apreciou na sessão de 26 do mesmo mês e o 
reexaminou na de 29 seguinte, quando 
resolveu manter, em definitiva, sua decisão 
denegatória. 

Ora, a vigência do contrato e do prazo é 
contada a partir do seu registro peio Tribunal 
de Contas. Se e 26 de dezembro de 1951 o 
prazo para a execução das  
obras era diminuto, por mais forte razão a 29 do 
mesmo mês. 

3. Não há como negar razão ao 
decisório. O Tribunal de  
Contas obedeceu, na sua sentença. a um moti- 
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vo ineludìvelmente exato, o da falta de tempo 
para o contrato ter a devida execução. 

Somos pela constitucionalidade e pela 
aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, em 26 de março de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente – Anisio 
Jobim, Relator – Joaquim Pires. – Waldemar 
Pedrosa. – Attilio Vivacqua. – Aloysio de 
Carvalho. – Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 581, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto 

de decreto Iegislativo numero 18-53. 
Relatar: Sr. Apolônio Sales. 
O presente projeto de decreto legislativo 

nº 18, de 1953 visa manter a decisão do 
Tribunal de Contas, denegatória ao registro 
do têrmo de contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura da firma Cia. Fábio 
Bastos, Comércio e Indústria. 

Não havendo como sanar as faltas 
apontadas pelo colendo tribunal, sou pela 
aprovação do presente projeto de lei, tal 
como veio da Câmara dos Senhores 
Deputados. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Apalonio 
Sales. Relator – Joaquim Pares. – Ismar de 
Góis. – Cícero de Vasconcelos. – Plinio 
Pompeu. – Alberto Pasqualim. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 582, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 34-53. 
Relator: Sr. Camilo Mércio. 
Pelo projeto, oriundo da Câmara dos 

Deputados, é o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministerio da Agricultura, o credito 
especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos  
mil cruzeiros) como auxílio a Associação  
Rural de São Joaquim pela realização  
da exposição regional agro-pecuária  
em 26 de março de 1952, no  
Município de São Joaquim, Estado de Santa 
Catarina. 

Teve uma longa tramitação naquela 
Casa do Congresso, tendo até a Comissão 
de Finanças, de acôrdo com o parecer de 
seu relator, de 21 de novembro de 1952,que 
salientou a inoportunidade do projeto missão 
de Finanças, de acôrdo com o parecer de 
seu relator, de 21 de novembro de 1952, que 
salientou a inoportunidade de projeto, 
opinado por seu arquivamento 

Indo, entretanto, ao plenário foi 
aprovado. 

Nada opondo à constitucionalidade 
opinamos por sua aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, em 5 de maio de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Camilo 
Mércio, Relator. – Ferreira de Souza – Luiz 
Tinoco. – Attílio Viracqua. – Gomes de 
Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 583, de 1953. 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1953. 
Relator: – Sr. Apolonio Sales. 
Conhecendo as escassas verbas do 

Ministério da Agricultura e a significação e 
utilidade das exposições agropecuárias, 
opino favoràvelmente ao presente projeto de 
Lei. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aguino, Presidente. – Apolonio 
Sales, Relator. – Joaguim Pires. – Alberto 
Pasqualini. – Cícero de Vasconcelos. – Plinio 
Pompeu. – Ferreira de Souza. – Ismar de 
Góis. 

 
PARECER 

 
Nº 584, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 328, de 
1950. 

 
Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. Em virtude de Mensagem dirigida  

ao Congresso Nacional pelo Sr. 
 

Presidente da República, a 25 de Janeiro de 
1950, submetendo ao exame do Parlamento 
o ante-projeto anexo à dita mensagem, que 
dá nova organização administrativa  
e judiciária ao Território do Rio Branco,  
acha-se o Projeto constante do Oficio do Sr. 
1º Secretário da Câmara que nos foi 
distribuido. 

2. Os subsídios do Projeto em aprêço 
foram encaminhados ao Sr. Ministro da 
Justiça pelo Governador do referido 
Território. E sôbre êle, estrutura e 
conveniência foram ouvidos o Instituto 
Brasileiro de Geografia, pelo ôrgão de seu 
Conselho Nacioal, e o Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. 

3. Submetido à consideração das 
Comissões Técnicas da Câmara  
dos Deputados, houve divergência no 
apreciar a matéria no seu plano 
constitucional. 

As eivas apontadas foram corrigidas e o 
projeto tal como se apresenta, está de acôrdo 
com a letra da constituição. 

Nêste sentido, somos pela sua 
constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de junho de 
1953. – Joaquim Pires. Presidente eventual. 
– Anisio Jobim, Relator. – Waldemar 
Pedrosa. – Luiz Tinoco. – Gomes de  
Oliveira. – Ferreira de Sousa. – Camilo 
Mércio. 

 
PARECER 

 
Nº 585, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto de 

lei da Câmara nº 328, de 1950. 
 
Relator: – Sr. Domingos Velasco. 
Êste projeto, oriundo da Mensagem nº 

37, de 25 de janeiro de 1958, ao Chefe do 
Poder Executivo ao Congresso Nacional, 
dispõe sobre a divisão administrativa e 
judiciaria do Território Federal do Rio 
Branco. 

Na emenda da capa que acompanha  
ao projeto disse, entretanto, que o  
mesmo autoriza também a abertura de 
credito especial de Cr$ 332.880,00 para 
ocorrer as despesas da criação dos  
cargos previstos no art. 6º. Dizemos que  
as decorrentes do artigo 6º, tendo em  
vista que o projeto enviado ao Congresso 
Nacional pelo Chefe do Poder Executivo,  
em seu artigo 2º, previa a abertura  
do mencionado crédito especial em  
virtude do disposto no art. 5º (que passou  
a 6º, com modificação, no projeto da  
Câmara dos Deputados: em o qual são 
criados os cargos necessários á Justiça 
Territorial. 

Êste crédito, todavia, não foi 
considerado no projeto da Câmara  
dos Deputados em face do disposto  
pela Lei nº 499, de 28 de novembro  
de 1948, que fixa os vencimentos da  
Justiça. 

Achou a Comissão de Finanças daquela 
Casa que, no Caso, uma vez que os  
valores dos vencimentos dos cargos  
criados pelo projeto já constituem matéria  
de lei especial, preferivel seria silenciar  
sôbre aqueles valores e, consequentemente, 
não autorizar a abertura de crédito  
para ocorrer as despesas decorrentes  
da criação dos mesmos. 

Em virtude désse parecer da Comissão 
de Finanças da Câmara dos Deputados ao 
qual nos referimos o projeto em aprêço 
dispõe, apenas, sôbre a divisão 
administrativa e judiciária do Territorio 
Federal do Rio Branco, não prevendo a 
concessão de recursos para a execução da 
Iei. 

Chamamos a atenção dêsse ponto, não 
só para que os ôrgãos competentes do 
Senado determinem a correção da  
emenda do projeto, como também para 
assinalar que, por um lado, no que  
diz respeito às atribuições específicas  
desta Comissão, não há sôbre que opinar, 
pois o mesmo não autorisa despesa e por 
outro, que as modificações sugeridas  
pela Câmara dos Deputados ao projeto 
original tem cabimento. De fato, leis  
especiais dispõem sôbre valores de 
vencimentos e respectivos simbolos, não 
resta a necessidade de em cada caso, fixar-
se valores E' suficiente que se mencio- 
 

ne o simbolo, padrão ou classe, se fór o 
caso, no dispositivo que criar cargo novo. E 
isto o projeto que examinamos o faz, em seu 
art. 6º. 

Para que a execução do disposto no 
presente projeto se proceda sem causar 
dúvida é necessário, todavia, que 
modifiquemos algumas datas às quais nêle 
se faz referência. 

Diz o art. 2º, por exemplo, que o 
Governador providenciará para que, até 30 
de junho de 1951, sejam enviados ao 
Conselho Nacional de Geografia os mapas 
municipais do Território, elaborados de 
conformidade com as instruções do mesmo 
Conselho. 

Esta data precisa ser alterada para 30 
de junho de 1954, uma vez que já nos 
encontramos no 2º semestre de 1953. 

Por outro lado o art. 10 reza que a lei 
entrará em vigor em 1º de janeiro de 1951. É 
preciso modificar esta data para 1º de janeiro 
de 1954, em virtude do mesmo motivo 
assinalado quanto à data anterior, citada no 
art. 2º do projeto. 

Nessas condições, e dado que nada 
mais temos a acrescentar, somos de parecer 
favorável ao projeto em apreço, com as 
alterações abaixo formuladas, às quais temos 
a impressão, poderão ser consideradas como 
de redação ouvidas evidentemente, os 
ôrgãos competentes desta Casa. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 2º: 

Onde se diz................... 1951 
Diga-se.......................... 1954 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 10: 
 

Onde se diz................... 1951 
Diga-se.......................... 1954 

 
Êste é o nosso parecer. 
Sala Joaquim Martinho, 1 de julho de 

1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Domingo 
Velasco, Relator. – Joaquim Pires. – Ismar de 
Góis. – Plinio Pompeu. – Ferreira de Souza.– 
Vitorino Freire. – Durval Cruz.– Cícero de 
Vasconcelos. – Apolonio Sales. 

 
PARECER 

 
Nº 586, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 
1952. 

 
Relator Sr. João Villasbôas. 
1. O Projeto em apreciação autoriza o 

Executivo a abrir, pelo Ministerio da Justiça, o 
credito especial de Cr$ 1.497.600,00, para 
completar o pagamento das pensões 
vitalícias dos veteranos da campanha 
acreana. 

2. Nada lhe temos a opôr sob o aspecto 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa em 28 de agosto de 
1952. – Aloysio de Carvalho. Presidente em 
exercício. – João Villasboas. Relator – Ivo 
d.'Aquino –Anisio Jobim – Joaquim Pires – 
Clodomir Cardoso. – Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 587, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1952. 
 
Relator: Sr. Vitorino Freire. 
A Lei nº 380, de 10 de setembro de 

1948, concedeu, a partir de 1º de janeiro 
daquele ano uma pensão mensal na 
importância de Cr$ 400,00 aos veteranos da 
Revolução Acreana. 

Em virtude do grande número de 
habilitados os creditos que lhe foram 
destinados nos últimos exercícios, o que 
motivou a apresentação de dois projetos, 
pelo então Deputado Oscar Passos, 
autorizando a abertura dos créditos especiais 
de Cr$ 1.377.600,00 a de Cr$ 120 000,00 
Projetos da Câmara ns. 736, de 1951 e 1976 
de 1952, ambos com a finalidade de 
completar o pagamento das pensões devidas 
nos exercidos de 1948, 1949 e 1950. 

Examinando a matéria, a Comissão  
de Finanças da Câmara opinou pela 
aprovação de um substitutivo, 
consubstanciado no presente projeto,  
que autoriza a abertura de um crédito 
especial de Cr$ 1.497.600,00, para o citado 
fim. 

Tratando-se de despesa decorrente  
de lei e cujo montante atual somente o  
Poder Executivo pode calcular com base  
nas habilitações processadas, esta  
Comissão resolveu, preliminarmente, 
consultar o Ministério da Justiça e  
Negócios Interiores sôbre a  
importância realmente necessária nos 
pagamentos devidos nos exercício ja 
encerrados. 

Em resposta informou o titular daquela 
Pasta que o número deveteranos  
habilitados, de 44 em 1948, elevou-se a  
100 em 1949, a 125 em 1951 e passou a  
ser de 190 em 1952 Em consequência  
no período em aprêço, a despesa  
total atingiu a Cr$ 4.500.000.00 isto é, de Cr$ 
192 000.00 por exercício (Cr$ 400,00 x  
190 x 12). 

No entanto, conforme consta da 
informação ministerial, os créditos 
concedidos para ocorrer a tais despesas 
somam apenas Cr$ 1.862.400,00, assim 
discriminados: 

 
 Cr$ 

a) autorizado pela Lei nº 
380, de 1948...................... 

211.20,00 

b) autorizado pela Lei nº 
1679 de 1958, para o 
exercicío de 1949............... 

 
 
480.000,00 

c) Orçamento de 1950....... 217.200,00 
d) Idem de 1951................. 480.000,00 
e) Idem de 1952................. 480.000,00 
Total................................... 1.862.400,00 

 
Portanto, a importância necessária  

a completar os pagamentos é de  
Cr$ 2.697.600.00, motivo por que o Sr. 
Ministro da Justiça sugeriu  
fosse aumentado para essa  
importância o montante do crédito em 
referência. 

Julgando satisfatórios os 
esclarecimentos prestados opinamos 
favoràvelmente ao projeto, com e  
emenda abaixo que concretiza a citada 
sugestão: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º, substitua-se pelo seguinte: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Justiça e  
Negócios interiores, o crédito especial  
de Cr$ 2.697.600.00 dois milhões  
seiscentos e noventa e sete mil e  
seiscentos cruzeiros), destinados  
a completar o pagamento das  
pensões vítalístas instituidas pela Lei nº 
 380, de 10 de setembro de 1948,  
com referência aos exercicíos  
financeiros de 1948, 1949 1950, 1951 e 
1952. 

É nosso parecer 
Sala Joaquim Martinho de julho de 

1953. – Ivo d`Aquino, Presidente – Vitorino 
Freire, Relator. – Joaquim Pires. – Ismar de 
Góes. – Apolônio Sales. – Plinio Pompeu. – 
Ferreira de Souza. – Cicero de Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 588, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 339-52. 
 
Relator: Sr. Gomes de Oliveira. 
1 – Pela Mensagem nº 291 de 10 de 

junho de 1952, o Presidente da República 
encaminhou ao Congresso Nacional 
anteprojeto de lei, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Ministro interino da 
pasta do Trabalho e que após a tramitação 
ilegível na Câmara dos Srs. Deputados, 
recebeu no Senado o nº 338, de 1952, e cujo 
estudo ora iniciamos. 

2 – O projeto em causa visa  
a conceder facilidades tais como isenção  
do orçamento de selos e taxas  
aos operários e trabalhadores que 
desejarem registro de ilegível mas 
invenções, desde que comprovem eles 
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deficiente situação econômica (artigos 1º e 
2º). 

Para obtenção dessas facilidades de 
registro, desde que provado o estado de 
premência, deve o operário ou trabalhador 
dirigir-se diretamente ao Departamento 
Nacional de Propriedade Industrial, fazendo 
relato circunstanciado do invento, modo de 
sua construção e utilização e juntando um 
desenho ilustrativo (art. 3º). 

A repartição, pela sua seção 
competente, e entrosada com o Instituto 
Nacional de Técnologia, concederá ao 
Inventor as facilidades necessárias (art. 4º e 
parágrafo). 

Concluindo-se o exame técnico do 
invento pelos aludidos órgãos e verificando-
se plausibilidade técnica para o registro, 
serão aplicadas (art. 5º) as disposições do 
Código de Propriedade Industrial, quanto ao 
rito aí previsto. 

Finalmente, o art. 6º do projeto, prevê 
baixe o Executivo, pelo Ministro do Trabalho, 
dentro de 90 (noventa) dias, o necessário 
regulamento. 

3 – As normas reguladoras dos registros 
de patentes de invenção estão previstas no 
Regulamento baixado com o Decreto nº 
16.264, de 19 de dezembro de 1923. Os 
privilégios e seus respectivos pedidos, a 
expedição e registro de patentes, as taxas e 
anuidades devidas pelo inventor, a cessão, 
transferência, usufruto, desapropriação e 
restrição das patentes, sua nulidade ou 
caducidade acham-se regulados no citado 
Regulamento (títulos II e III capítulos I, II, III, 
IV, V e VI). O caso em estudo, que diz 
respeito a taxas, anuidades e emolumentos, 
e cuja isenção o projeto estabelece, tem sua 
disciplina no Capitulo IV, artigos 50 a 58. 

4 – Compete à União IegisIar sôbre 
direito comercial (art. 5º, XV, letra a) . 

Os artigos 6º e 7º, entretanto, não 
podem ser mantidos como estão, não só 
porque são incongruentes, quanto ao prazo 
de vigência da lei, como porque o artigo 
autoriza o Presidente da República a baixar 
regulamento, que já é uma função sua. 
Dispensável, pois, será a autorização. 

Aceitamos, pois, o projeto, com as 
seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 1– c 

 
Ao art. 6º 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 6º O Presidente da República 

expedirá, dentro de 90 (noventa) dias, 
regulamento para a execução desta lei". 

 
EMENDA Nº 2 –c 

 
Ao art. 7º 
Diga-se: 
"Art. 7º Esta Iei entrará em vigor na data 

em que fôr baixado o respectivo 
regulamento". 

E' o parecer. 
Sala Ruy Barbosa, em 26 de março de 

1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Gomes 
de Oliveira, Relator. – Aloysio de Carvalho. – 
Attilio Viracqua. – Anisio Jobim. – Joaquim 
Pires. 

 
EMENDAS DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 
EMENDA Nº 1–c 

 
Ao artigo 6º 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 6º O Presidente da República 

expedirá, dentro de 90 (noventa) dias, 
regulamento para execução desta lei". 

 
EMENDA Nº 2–c 

 
Ao art. 7º 
Diga-se: 
"Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data 

em que fôr baixado o respectivo 
regulamento". 

Sala Ruy Barbosa, em 26 de março de 
1953. – Senador Gomes de Oliveira. 

Estas emendas foram aprovadas  
na reunião de 26-3-53. – Senador  
Dario Cardoso. Presidente 
 

PARECER 
 

Nº 589 de 194  
 

Da Comissão de Legislação social 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 339, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Kerginaldo Cavalcanti. 
I – O Projeto de Lei nº 339, origina-se 

da Mensagem nº 201, de 10 de junho de 
1952, do Presidente da República. 

Na Câmara dos Deputados, tomou o nº 
2.073, de 17 de junho também dêsse ano. 

O objetivo é isentar "de pagamento  
de selos e taxas, para efeito da obtenção  
de patente, a invenção dos que se  
declarem e comprovem sua situação 
deficiente, nos termos da presente lei"  
(art. 1º). 

Exprime, porém, com caráter restritivo, 
no art. 2º, que por essa deficiência 
econômica "entende-se a do operário  
ou trabalhador brasileiro cuja precariedade 
de salários e condições de vida  
forem realmente comprovadas por  
autoridade competente, que do fato fornecerá 
atestado. 

E determina que essa atestação, na 
Capital Federal ou nos Estados,  
será fornecida "pelas autoridades  
policiais" se ali residir o inventor; mas se  
êste residir no interior, cidade ou  
município", caberá ao Juiz de Direito local 
expedir o atestado (parágrafo único do  
art. 2º) . 

Expressos, assim, os fins do projeto, a 
quem beneficia e de como, à guiza  
de preliminar, poderá o inventor pobre 
movimentar a sua pretensão, passa o Projeto 
a instruir o modo pelo qual, diretamente, o 
pretendente deverá dirigir-se ao 
Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial: "expondo com a maior clareza, o 
objeto de invenção, seu fim, modo de usá-Ia 
e construí-la "(artigo 3º). 

Os arts. 4º e 5º, traduzem não, só a 
tramitação do exame e do estudo  
da invenção, mas, também, a cooperação 
intelectual e técnica do  
Departamento Nacional da Propriedade 
Industrial e do Instituto Nacional de 
Tecnologia. 

Pelo art. 5º se determina  
que, constatadas as "condições legais  
de patenteabilidade," observar-se- 
ão ao pedido a disposições e  
exigências de ordem processual 
estabelecidos no Código da Propriedade 
Industrial. 

Finalmente, pelo art. 6º, autoriza-se  
o Poder Executivo a expedir  
o respectivo Regulamento dentro de 90 
dias. 

II – O ante-projeto foi precedido de  
uma exposição de motivos, em que  
o Diretor Geral do Departamento  
Nacional da Propriedade Industrial  
solicita: 

Com efeito, a experiência colhida 
durante longos anos, no trato das questões 
relativas à Propriedade Industrial, bem  
assim o contacto diário que, por fôrça de 
nosso cargo, mantemos com os inventores 
de todo gênero fizeram-nos conhecer a 
potencialidade do espírito inventivo do 
brasileiro, penetrando, tambem, nas causas 
de sua deficiências e nos dramas, por  
vezes dolorosos, das suas precárias 
condições econômicas, contra as quais 
ilegível incessantemente, sem vislumbrarem 
uma esperança que lhes desperta o ânimo, 
nem uma luz que lhes alumie os dias 
futuros". 

Eis, portanto, o espírito da mais alta 
brasilidade em que se inspirou 
originàriamente o projeto sob nosso  
exame. 

Ill – Para justificar as raízes práticas do 
ante-projeto, transcrevemos mais um tópico 
dessa "exposição de motivos": 

"Mas a obtenção de urna patente não 
se faz gratuitamente. Para tanto, exige a lei o 
prévio pagamento de selos e taxas, de 
honorários de advogados ou agentes os 
quais não sendo embora pesados superam 
contudo, às mais das vêzes, as reais dis- 
 

ponibilidades da grande maioria dos 
operários e trabalhadores que, destarte, à 
míngua de recurso, se vêm, não raro, na 
contingência de renunciarem às suas idéias e 
projetos, quando não, desalentados, os 
entregam de bôa fé a terceiros que, afinal, os 
iludem e exploram, torturando-lhes a ingênua 
ansiedade, com falsas promessas de  
um breve enriquecimento que jamais se 
realiza... 

Não poderíamos aduzir melhores 
razões, sob o aspecto da legislação social, 
para justificar a necessidade do projeto. 

Somos, portanto, pela sua aprovação, 
inclusive as emendas. 

Sala das Comissões, em 8 de maio de 
1953. – Gomes de Oliveira. Presidente. – 
Kerginaldo Cavalcanti, Relator. – Luiz Tinoco 
– Cícero de Vasconcelos.  

 
PARECER 

 
N. 590, de 1953 

 
Da Comissão de Financias sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 339, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Senador Alberto Pasqualini. 
O presente projeto, de iniciativa do 

Poder Executivo, isenta de pagamento de 
selos e taxas para efeito de obtenção de 
patente, a invenção dos que declarem e 
comprovem situação econômica deficiente, 
entendida esta a do operário ou trabalhador 
brasileiro cuja precariedade de salários  
e condições pessoais de vida  
forem realmente comprovadas por  
autoridade competente, que do fato fornecerá 
atestado. 

O projeto dispõe, ainda, sôbre um 
exame prévio dos inventos dos seus 
beneficiários, determinando assistência aos 
mesmos por parte do Departamento Nacional 
da Propriedade Industrial e do Instituto 
Nacional de Tecnologia, seja para 
fornecimento de instruções, seja para  
a construção ou execução do  
invento, comprovando-lhe o valor e a 
eficiência. 

Tanto a isenção quanto a assistência 
técnica determinadas pelo projeto  
são providências de real interêsse para os 
nossos inventores na sua maioria 
assalariados e sem meios para custearem as 
despesas necessárias à obtenção de 
privilégio. 

Assim, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de Julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente – Alberto 
Pasqualini, Relator – Apolonio Sales – 
Joaquim Pires – Cícero de Vasconcelos – 
Ismar de Góis – Ferreira de Souza – Plínio 
Pompeu. 

 
PARECER 

 
Nº 573, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 147-52. 
 
Relator Sr. Anisio Jobim 
Projeto de Lei nº 147, de 1952, da 

Câmara dos Deputados, de autoria do nobre 
Deputado Sr. Rui Almeida transitou naquela 
Casa do Congresso sob o nº de ordem 528 
B, de 1950, e com a redação definitiva que 
lhe imprimiu o substitutivo, fui enviado ao 
Senado Federal, para receber parecer das 
Comissões. 

2. O nosso parecer é de ser admitido o 
referido Projeto pela sua natureza 
constitucional.  

O primitivo, conforme ficou expendido, 
marcava aos velhos progenitores daquele 
que se chamou Antônio de Siqueira Campos, 
e tantos exemplos de coragem e abnegação 
pontilhou de refulgências luminosas sua vida 
de soldado e herói a pensão mensal de Cr$ 
5.000,00, e mandava que o pagamento 
dessa pensão fosse feito a partir de 5 de 
julho de 1950. 

O substitutivo, apresentado pelo  
ilustre Deputado Parsifal Barroso reduz  
a mencionada pensão para Cr$ 
 

 

3.000,00 máximo que a Comissão de 
Finanças vem observando. E mais, dispõe 
que a presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, alteração fundamental 
bem aconselhada. 

3. Das Comissões de Segurança 
Nacional e de Finanças recebeu o Projeto  
do Sr. Deputado Rui Almeida  
apoio e consagração, embora a  
remodelação que experimentou e a que já 
aludimos. 

4. O projeto vem em auxílio de um 
casal, que ainda hoje chora e deplora a  
perda do filho amado e que, 
indubitávelmente, é uma das glórias 
nacionais, tais os seus títulos  
de benemerência e o seu realce fulgurante,  
a sua existência de perigos, a  
sua indomável bravura e os seus feitos 
militares. 

5. Com o Projeto a Nação vem em 
auxílio dos pais do inolvidado soldado 
brasileiro, acudindo-lhes na velhice pobre, 
com o conceder-lhes a pensão, que, se não é 
grande remuneradora, representa pela 
menos um generoso gesto de beneficência 
pela glória do filho, um dos nossos grandes 
capitães do Exército. 

Pela constitucionalidade. 
Sala Ruy Barbosa, em 7 de agôsto de 

1952. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercido. – Anisio Jobim Relator. – Clodomir 
Cardoso. – Ivo d'Aquino. – Gomes de 
Oliveira. – Joaquim Pires. – Attilio Vivaqua. 

 
PARECER 

 
Nº 574, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Profeta de Lei da Câmara nº 147, de 1952. 
 
Relator Sr. Ferreira de Sousa 
O projeto de lei nº 147, de 1952, vindo 

da Câmara dos Deputados, concede a 
Raimundo Pessoa de Siqueira Campos e à 
sua esposa Carlota de Siqueira Campos, pais 
de Antônio de Siqueira Campos, a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) 
mensais. 

A medida em apreço se enquadra 
perfeitamente nas linhas do critério seguido 
pelo Senado para concessão de pensão 
especial, pois visa a amparar os herdeiros de 
um ilustre brasileiro, heroica figura de 
soldado, sobrevivente do famoso feito dos 18 
do Forte de Cop cabana, e que dedicou tôda 
sua existência e bravura aos anseios de 
liberdade e justiça. 

Consta da justificação se encontrarem 
os beneficiários do projeto a braços com 
crescentes dificuldades financeiras, 
sobretudo por motivo de grave e prolongada 
enfermidade. 

Tudo isso, e mais o peso de urna 
avançada idade, muito tem contribuido para 
tornar a vida desse venerando casal 
extremamente dura e amarga 

Por todos esses motivos, e sobretudo 
por estar convencida do mérito da concessão 
proposta, esta Comissão opina pela 
aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 1º de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Ferreira de Sousa, Retator – Joaquim Pires. 
– Ismar de Góes. – Cícero de Vasconcelos – 
Plinio Pompeu. – Alberto Pasqualini. – 
Apolônio Salles. 

 
PARECER 

 
Nº 575, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição é Justiça, 

sóbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 79 
de 1952. 

 
Relator: Sr. Clodomir Cardoso. 
Pelo Projeto nº 79-52, (2.226-A-52, da 

Câmara), é aprovado o ato do Tribunal de 
Contas que, em março dêste ano, registrou, 
sob reserva, a despesa relativa ao 
pagamento de Cr$ 124.280,00, à firma ASCA 
– Aparelhos Científicos Ltda., por 
fornecimento de material ao Curso Técnico 
de Mineração e Metalurgia, de Ouro Preto, 
Estado de Minas Gerais. 
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O Tribunal recusara o registro sob o 

fundamento de que a compra do material não 
fôra precedida de concorrência pública e 
contrato. Mas o Senhor Presidente  
da República, na forma do art. 37 da Lei  
nº 830, de 23 de setembro de 1949,  
autorizou a despesa independentemente de 
registro. 

Resa êsse dispositivo. que repete os 
termos do art. 77, § 3º, da Constituição: 

"Art. 37. Em qualquer caso, a recusa do 
registro, por falta de saldo no crédito ou por 
imputação a crédito impróprio, terá caráter 
proibitivo. 

Quando a recusa tiver outro fundameno, 
a despesa poderá efetuar-se após despacho 
do Presidente da República, registro sob 
reserva do Tribunal de Contas e recurso ex-
officio para o Congresso Nacional". 

O processo, com o despacho 
presidencial, levado ao conhecimeno do 
Tribunal de Contas, foi submetido a  
novo julgamento, e sucedeu, então, que  
o Tribunal, tendo em vista êsse ato e  
a classificação da despesa Com restos  
a pagar do exercido de 1951, ordenou 
registro sob reserva. 

A classificação fôra possível porque a 
despesa cabia em dotação orçamentária  
do referido exercício, não tendo sido 
anulados os respectivos empenhos na 
escrituração do Ministério e na Contadoria 
Seccional. 

Manifestando-se em favor da  
aprovação do registro, a Comissão  
de Tomada de Contas da Câmara  
disse o seguinte ao seu  
parecer, que concluiu pela aprovação do 
projeto: 

"Os fornecimentos eram indispensáveis 
aos estudantes técnicos e industriais, 
portanto matéria relevante. O material  
lá estava entregues ás escolas.  
Não houve má fé nem  
deslise. O Tribunal de Contas e o  
Presidente da RepúbIicumpriram o seu 
dever, em face de circunstâncias  
irremoviveis". 

Somos do parecer que o projeto é 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 4 de dezembro 
de 1952. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Clodomir Cardoso, Relator. – Camilo Mercio. 
– Olavo Oliveira. – Joaquim Pires. – AIoysio 
de Carvalho. – Gomes de Oliveira. – Ivo 
d'Aquino. – Anisio Jobim. 
 

PARECER 
 

Nº 576, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara número 79, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
Em sessão de 28 de março de  

1952, resolveu o Tribunal de Contas  
ordenar o registro, sob reserva, da  
despesa relativa ao pagameno de  
Cr$ 124.280,00 a firma ASCA –  
Aparelhos Científicos Ltda., por  
intermédio do Ministério da Educação e 
Saúde. 

Essa decisão foi tomada em 
conseqüência de despacho do Sr. Presidente 
da República autorizando a despesa, cujo 
registro aquêle Tribunal negara 
anteriormente. 

Trata-se da hipótese prevista  
no artigo 77, § 3º, da  
Constituição, cabendo ao Congresso  
decidir definitivamente sôbre  
o assunto. 

De acôrdo com o parecer da douta 
Comissão de Constituição e Justiça  
do Senado, opinamos nela aprovação  
do projeto, que mantém o registro,  
sob reserva, procedido pelo Tribunal de 
Contas. 

Sala Joaquim Murtinho, em 1 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Plinio 
Pompeu, Relator. – Cicero de Vasconcelos. – 
Ismar de Góes. – Apolonio Sales. – Ferreira 
se Souza. – Alberto Pasqualini. – Joaquim 
Pires. 

 

PARECER 
 

Nº 577, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara Nº 249-52. 

 
Relator: Sr. Olavo Oliveira. 
O Projeto nº 249-52, reabre os prazos a 

que se referem o § 3º do art. 29 da Lei nº 
488, de 15 de novembro de 1948, e o art. 1º 
da Lei nº 1.063, de 13 de fevereiro de 1950, a 
fim de que os contribuintes do montepio 
militar e os civis em inatividade, que 
deixaram de requerer o benefício 
estabelecido na primeira disposição legal, 
possam fazê-lo até 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data da publicação desta lei. 

O mesmo Projeto estatui que os inativos 
civis e militares, que desejarem gozar dos 
favores estipulados neste artigo, deverão 
pagar a diferença da contribuição de 
montepio, a partir do último prazo concedido 
no art. 1º da Lei nº 1.063, de 13 de  
defeveriro de 1950. 

A exposição, que acompanha o Projeto 
na sua origem, ,justifica-o plenamente. Parte 
do pressupoto de que os servidores civis e 
militares, situados na inatividade, se 
despreocupam de acompanhar o movimento 
legislativo do país e de que "a espécie não 
cogita de um favor feito de mão beliada, pelo 
Poder Público, aos servidores inativos, pois 
êles em contrapartida deverão contribuir 
mensalmente com cota igual a de seus 
colegas em atividade". 

Acresce que o Projeto não é 
inconstitucional pelo que opinamos por sua 
aprovação. 

Sala Ruy Barbosa em 11 de dezembro 
de 1952. – Aloysio de Carvalho Presidente 
em exercício. – Olavo Oliveira, Relator. – 
Anisio Jobim. – Joaquim Pires. – Gomes de 
Oliveira. – Clodomir Cardoso – Camilo 
Mercio. – Atílio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
N° 578, de 1953 

 
Da Comissão de Fôrças Armadas, 

sôbre o Projeto da Lei da Câmara nº 249-52. 
 
Relator: Sr. Sylyio Curvo. 
O presente projeto de lei é repetição e 

da Lei nº 1.663, de 13 de fevereiro de 1950 e 
visa a permitir aos inativos contribuintes do 
montepio militar e do civil, que não puderam 
pagar suas contribuições nos prazos legais, 
fazê-lo em nova oportunidade. 

Encerra o projeto matéria de caráter 
puramente financeiro. 

Do ponto de vista militar nada temos a 
opôr contra a sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 2 de fevereiro 
de 1953. – Onofre Gomes, Presidente em 
exercício. – Sylvio Curvo. Relator. – Ismar de 
Góes. – Magalhães Barata. – Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 579, de 1953 

 s 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 249, de 
1952. 

 
Relator: Sr. Ismar de Góes. 
O Projeto de Lei Nº 249, de 1952, 

originário da Câmara dos Deputados, reabre 
os prazos a que se referem o § 3º do art. 29 
da Lei nº 488, de 15 de novembro de 1948, e 
o art. 1º da Lei nº 1.063, de 13 de fevereiro 
de 1950, a fim de que os contribuintes do 
montepio militar e os civis em inatividade, 
que deixaram de requerer o benefício 
estabelecido na primeira disposição legal, 
possam fazê-lo até 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da contar data da publicação desta 
lei. 

Na justificação da medida lembram os 
seus autores que o § 3º da citada Lei nº 488, 
de 1948, autorizava o desconto mensal por 
parte dos contribuintes do montepio militar e 
do civil em inatividade, em cota igual a dos 
que estivessem na atividade desde que 
 

requerido o benefício até 31 de dezembro 
daquele ano. 

Posteriormente sobreveio a Lei número 
1.063, de 1950, reabrindo o prazo hábil aos 
requerimentos dos beneficiários, estendendo-
o até 31 de julho de 1950. 

Trata-se de uma concessão a 
servidores civis e militares em inatividade que 
em virtude dessa situação não puderam 
acompanhar os prazos nesse sentido fixados 
pela legislação. Cabe assim, ao legislador. 
atendendo a essa circunstância, dar nova 
oportunidade para que alguns velhos 
servidores possam auferir tambem os 
beneficios da lei na mesma medida de 
maldade como os outros que já o fizeram. 

Não se trata de medida graciosa de 
favor injustificável aos servidores inativos 
pois eles em contrapartida, deverão contribuir 
mensalmente, eram cota igual a de seus 
colegas em atividade. 

Em face do exposto, esta Comissão 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino. Presidente – Ismar de 
Góes. Relator. – Joaquim Pires. – Plínio 
Pompeu. – Cícero de Vasconcelos. – 
Apolonio Sales. – Alberto Pasqualini. – 
Ferreira de Sousa. 

E’ lido e deferido pelo Sr. Presidente o 
seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 194, de 1953 
 

Sr. Presidente:  
O Correio da Manhã de hoje publica o 

seguinte tópico: 
"O Embaixador Luzardo e o Direito de 

Asilo 
Resolveu trancar a Embaixada do Brasil 

as vitimas de Peron. 
Noticias provenientes de Buenos Aires 

informam que a Embaixada do Uruguai 
naquela capital concedeu em dia da semana 
última, asilo a seis politicos argentinos, que o 
solicitaram. 

O embaixador do Brasil, Sr. Batista 
Luzardo, ao ter conhecimento do fato, reuniu 
todos os funcionários da Embaixada e lhes 
recomendou o maior cuidado a respeito do 
assunto, acrescentando que não podiamos 
dar asilo aquela gente por se tratar de 
criminosos comuns. Quem facilitasse seria 
responsabilizado. 

O encarregado de negócios do Uruguai 
na Argentina, Sr. Carlos Massanesi, 
comunicou o fato, bastante alarmado, à sua 
Chancelaria, chamando a atenção para êste 
novo conceito de Direito Internacional 
sustentado pelo embaixador Luzardo. 

Aliás, há um mês, o mesmo 
encarregado de negócios compareceu ao 
Ministério do Exterior da Argentina e solicitou, 
em nome do seu govêrno que a Chancelaria 
indicasse quais as queixas formais que tem 
em relação às atitudes do Uruguai não 
obtendo resposta até hoje." 

Diante do exposto, requeiro sejam 
solicitadas informações ao Sr. Ministro das 
Relações Exteriores sôbre a veracidade do 
ato atribuído ao Embaixador Batista Luzardo. 

S. S. do Senado Federal, 9 de julho de 
1953. – João Villasboas. 

O SR PRESIDENTE: – Pelo nobre 
Senador Levindo Coelho, foi enviado  
à Mesa para ser publicado, nos  
têrmos do Regimento Interno, o seguinte 
discurso: 

O SR. LEVINDO COELHO: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores a Nação, plena 
de respeito, carinhosamente recebe os restos 
mortais da Princesa que, a prosseguir o 
regime monárquico, deveria cingir a corôa do 
Brasil. 

Os brasileiros, não obstante suas 
convicções republicanas, curvam-se 
reverentes ante os veneráveis despojos de 
dona Isabel de Bragança d'Orleans que se 
recolhem ao país que ela tanto dignificou e 
beneficiou. E’ que a extraordinária 
personalidade da herdeira do império 
fundado por Pedro I perdera apenas a 
sucessão política, mas não perdera a 
gratidão e a justificada admiração do povo, 
 

que teve nela esplêndido e raro exemplar 
humano. 

A digna filha e sucessora do 
magnânimo D. Pedro II ligou se a causa mais 
apaixonante e, cunho da humanidade, a que 
ilegível inspirou à nação ilegível me refiro ao 
movimento de ilegível proporcionou à D. 
Isabel corrigir um êrro e apagar uma nódoa 
social que o país trazia de sua formação 
colonial. 

A raça oprimida teve da futura rainha 
ilegível proteção. No dia ao seu casamento 
com o conde d'Eu, como presente de noiva  
a Princesa exigiu a libertação de  
todos os escravos destinados a  
seus serviços particulares. Depois  
disto, encontrando sempre no leu  
ilustre consorte esclarecido companhou  
de causa, decididamente, entregou-se  
à libertação dos escravos, ilegível  
que ela concientemente sabia me  
haveria de prejudicar os interêsses 
dinasticos. 

Nas duas regências temporais  
que lhe proporcionou o augusto  
imperador, D. Isabel, pelas leis do  
ventre livre e aurea, extinguiu a  
regime servil entre nos, realizando a  
suprema aspiração da solidariedade  
crista que procura dar e  
manter todos os entes humanos  
no uso e gôzo da  
liberdade, como criaturas iguais  
perante Deus. 

Mas não só por sua ilegível a sublime 
causa do escravo merece a Redentora 
legitima e profunda veneração. lgualmente 
por seu magnífico exemplo de mulher, como 
filha, esposa e mãe, a Princesa 
perfeitissima deve ser alçada como modêlo 
da familia brasileira, sob todas os aspectos 
sociais. 

Os despojos da grande brasileira não 
vêem só. Vêem acompanhados dos restos 
mortais de seu dignissimo espôso D. Gastão 
d'Orleans, Conde d'Eu 

Também a êste austero varão a nação 
dedica homenagens que exprimirão estima e 
apreço de todo justificados e devidos. 

Conde d'Eu, nos seus 25 anos de 
permanência neste país, fez-se brasileiro 
prestantissimo. Não foi apenas o consorte 
fiel, o cidadão corretíssimo e o esclarecido 
companheiro da herdeira do trono pátrio. Foi 
um, soldado intemerato e clarividente que, 
em peleja memorável, substituiu à altura a 
Caxias no supremo comando da Guerra do 
Paraguai em sua fase de liquidação da 
resistência inimiga OS galões de Marechal do 
Exercito Brasileiro que lhe foram conferidos 
constituíram um reconhecimento solene de 
méritos e serviços e não uma simples 
honraria. 

Na oportunidade da transladação dos 
restos mortuários de tão caras figuras, que 
veem de ser retirados do venerável túmulo de 
Dreux para enriquecerem o Panteon que 
guarda nossas mais preciosas relíquias 
humanas, atenderá o Senado da República a 
um imperativo da conciência nacional e dos 
mais espontâneos s ntimentos populares 
participando incorporados às cerimônias do 
final recolhimento dos Condes d'Eu. E cheio 
de confiança e fervor cívico posso dizer que 
a Princesa Isabel, perdendo um trono  
para redimir os cativos sagrou-se  
Redentora, como foi proclamada pelo povo 
brasileiro. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e enviado 
à Comissão de Relações Exteriores, o 
seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 195, de 1953 

 
Tendo sido convidado a integral a 

delegação do Brasil à Conferência 
Internacional do Açucar, a reunir-se 
próximamente em Londres, requeiro para 
esse fim a necessária licença dd Senado 
Federal, nos têrmos dos artigos 49 da 
Constituição Federal e 24 do Regimento 
Interno. 

Sala das Sessões, 9 de Julho de 1953. 
– Novais Filho. 
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Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

 
Joaquim Pires. 
 

Georgino Avelino. 
 

Ferreira de Sousa. 
 

Velloso Borges. 
 

Apolônio Salles. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Ismar de Góes. 
 

Júlio Leite. 
 

Durval Cruz. 
 

Lendulpho Alves. 
 

Carlos Lindemberg. 
 

Pereira Pinto. 
 

Mário Mota. 
 

Flavio Guimarães. 
 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
 
Alvaro Adopho. 
 

Clodomir Cardoso. 
 

Victorino Freire. 
 

Árêa Leão. 
 

Mathias Olimpio. 
 

Plinio Pompeu. 
 

Carlos Saboya. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Novaes Filho. 
 

Walter Franco. 
 

Pinto Aleixo. 
 

Attilio Vivaqua. 
 

Bernardes Filho. 
 

Cesar Vergueiro. 
 

Domingos Velasco. 
 

Dario Cardoso. 
 

João Vilasboas. 
 

Othon Mader. 
 

Alfredo Simch. (19). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Veio á Mesa 

um requerimento, que vai ser lido: 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 196, de ilegível. 
 
Ilegível ilegível do art. 123 

paragrafo único, o art. 121 do ilegível 
Interno, requeremos as seguintes 
homenagens a memória do ilustre 
Deputado ilegível ilegível ilegível  
ontem, ilegível ilegível do mandato de 
Deputado Federal ilegível Estado de 
Goiás: 

a) inserção na ata dos nossos 
trabalhos, de hoje, de um voto de 
profundo, ilegível ilegível seu infausto 
desaparecimento ilegível e 

b) envio de condolências á família; 
c) ilegível da sessão. 
Sala das Sessões, 9 de julho de 

ilegível ilegível ilegível. –  
ilegível ilegível ilegível ilegível 
Cavalcanti – Waldemar Pedrosa. – 
Francisco Gallotti. – Mello  
Vianna. ilegível ilegível. – ilegível 
ilegível. – ilegível ilegível. –  
Roberto Glasser – ilegível ilegível. – Ivo 
d’Aquino – Antônio ilegível – Alfredo 
Neves. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

O SR. COSTA PEREIRA (para 
encaminhar a votação) (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, corre-me o 
dever de anunciar a esta Casa o 
passamento do Sr. Doutor Plinio  
Gayer, Deputado Federal pelo  
Estado de Goiás. 

Ilegível dolorosamente, nesta 
Capital, tão prematuro desfecho de vida 
ainda banhada de energia radiante;  
e, se aqui se registrou tamanho pezar 
muito não é que envolva, nas dobras de 
maior luto, tôda a família goiânia, 
principalmente lá no sudoeste, em Filho 
do Rio Grande do Sul de onde se 
respeitava a sua personalidade de médico 
e de político, tão só afeito à causa do 
bem. 

Fio do Rio Grande do Sul, onde saíra 
a cursar as aulas da Faculdade de 
Medicina desta Capital, o Dr. Plinio Gayer, 
obtido o desejado diploma, dentro em 
pouco se entregava ao acolhimento 
festivo daquela região de Goiás, onde as 
planícies lhe recordavam os pampas do 
Sul, e a gente, entregue ao  
meneio da pecuária, fazia-o contente de si 
mesmo, pois ali vivia a vida risonha da 
mocidade na repetição dos mesmos 
quadros bucólicos: a planura,  
horizontes indecisos, águas mansas, 
clima saudável e a intrépida luta de  
cada dia à conta do trato pastoril e suas 
exigências. E êle, com a alma de  
gaúcho, ávida de liberdade e cheia de 
amor à nova terra, lutou, Sr. Presidente, 
lutou bravamente lá onde houvesse o 
perigo de qualquer ocorrência nociva à 
sociedade. 

Se for vero discípulo de Hipócrates, 
se, a desoras, não se corria de vencer 
distâncias para se aproximar de um leito 
de dores, pouco se lhe dando de  
prêmio material e muito do cumprimento 
do dever, na sua cidade eleita em 
Caiapônia, era comumente o iniciador e o 
ardente advogado de realidades 
filantrópicas, hoje vistas em asilos, 
hospital eficiente, para sossêgo das 
classes humildes. 

Dêsse contato edificante com o povo, 
de lhe sentir as necessidades, as 
aspirações justas, despertou-se lhe no 
ànimo de homem culto a vontade  
de também ser útil no setor político, à 
frente da administração pública. Antes de 
1945, o Interventor Dr. Pedro Ludovico, 
que lhe queria como a afeiçoado a sua 
obra gigantesca era prol de Goiás, 
nomeou-o Prefeito de ilegível. Tarto e tão 
bem se houve Plinio Gayer nesse mister 
que, vigente o regime democrático, 
elegeu-o o povo em pleito memorável 
fazendo-o voltar à frente dos destinos 
daquela comuna para que se não 
evadissem os ilegível do progresso e não 
parecesse a causa dos obreiros 
humildes. 

Concorreu, por ultimo, às eleições, 
federais sob a legenda do PSD;  
ilegível ocupar a cadeira de  
Deputado que até ontem soube  
honrar e, hoje, se Goiás lhe recebe a urna 
fúnebre ilegível da grande perda, 
convicto de que tão cedo não extinguirá o 
luto que cobre lares cristãos e  
casas de caridade eis o motivo por que se 
requereu se levantasse a sessão em 
homenagem à memória de tão  
nobre companheiro de lutas cívicas em 
cujo ilegível bem se aplicará aquilo do 
Salmista: Domire misericordia tua e 
peritas tua semper susceperunt me. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à votação do Requerimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam a 
inserção, na ata dos trabalhos,  
de um voto de profundo pezar  
pelo passamento do Deputado Plinto 
Gayer bem como se enviem condolências 
á família enlutada, e se levante a  
Sessão queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Está aprovado. 
A Mesa se associa às homenagens 

prestadas à memória do ilustre e  
saudoso Deputado Plínio Gayer,  
que tão esta bem desempenhou  
seu mandato e cuja vida como médico, se 
revelou de profissional humanitário e 
benquisto. 

Em cumprmento a deliberação do 
Senado, vou levantar a sessão, 
designando para a próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 148 de 1953, 
que retifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que estima a Receita 
e fixa a Despesa, da União para o 
Exercicio financeiro de 1953 (em regime 
de urgência, nos termos do art. 155 § 3º 
do Regimento Interno), tendo pareceres 
favoraves das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças (dados oralmente 
em plenário na sessão de 8 do mes em 
curso) e dependente de pronunciamento 
das mesmas Comissões sobre as 
emendas oferecidas na fase da 
discussão. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 129, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio 
da Fazenda, o credito especial de Cr$ 
5.000.000,00 ilegível a auxiliar os 
municípios catarinenses na reconstrução 
das obras públicas destruídas ou 
danificadas por enchentes (em regime de 
urgencia nos termos do artigo 155, 
paragrafo 3º, do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 7-7-1953, do 
Requerimento nº 186-53, dependente de 
pareceres das Comissões de Constituição 
e Justiça, de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas e de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 169, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saude, o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para 
custear, em parte, as despesas com a 
organização e realização do Vl Congresso 
Eucarístico Nacional (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 155, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 8-7-1953, do requerimento 
nº 192-53), dependentes de pareceres 
das Comssões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 323, de 1952, que concede 
pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais 
a Djanira Lima da Cunha. (Com pareceres 
favoráveis ns. 537-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 538-53, da de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 41, de 1953, que autoriza o 
poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
15.348.642.80, para constituição de parte 
do capital da Caixa de Crédito da Pesca. 
(Com parecer favorável nº 544-53, da 
Comissão de Finanças). 

Discussão única do Projeto da Lei da 
Câmara nº 116, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, o 
crédito especial de Cr$ 7.800.000,00 para 
auxiliar as despesas do VI 
Recenseamento Geral do Brasil. (Com 
pareceres favoráveis ns. 540-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 
541-53, da Comissão de Finanças). 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 
50 minutos. 
 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND 
NA SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1953 

 
O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – 

Sr. Presidente, os jornais de hoje noticia 
a hipótese do govêrno vir a de trocar o 
chefe da missão diplomática na República 
Argentina. Em vez do atual embaixador, 
teríamos ali o general Cordeiro de Farias, 
um dos bravos soldados do Exército que 
voluntáriamente se apresentaram para se 
bater na Itália, durante o segundo conflito 
mundial. 

O SR. MELLO VIANNA: – Muito 
bem! 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Não pertenço aos conselhos do govêrno 
para depor sôbre as suas intenções, 
antes de serem convertidas em atos, 
sobretudo em presença da chefia de 
nossa missão na capital platina. O 
Itamarati constitui, como todos os 
Ministérios das Relações Exteriores um 
corpo hermático, cujas deliberações, 
senão depois de publicadas dificilmente 
transpiram cá fora. Não estou, entretanto, 
longe de acreditar num pensamento mais 
equânime, da parte do governo federal 
em relação ao inadiável preenchimento 
da Embaixada de Buenos Aires por uma 
individualidade mais isenta que o atual 
detentor dêsse pôsto. Quando digo 
“isenta”, me refiro à capacidade do 
embaixador do Brasil na grande 
metrópole do Prata para desempenhar a 
sua missão com a altitude de um 
magistrado, em face do estado de rixa 
freqüente da Casa Rosada e seus 
agentes com a República Oriental. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar 
os tímpanos): – Pondero ao nobre orador 
que dispõe de dois minuto para o término 
do prazo regimental. 

O SR. VICTORINO FREIRE (pela 
ordem): – Sr. Presidente. solicito de V. 
Ex.ª consulte o Senado sôbre se a 
concede prorrogarão da hora do 
expediente, para que o nobre Senador 
Assis Chateubriand possa concluir suas 
considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Victorino Freire no 
sentido de ser prorrogada a hora do 
expendiente para que o ilustre Senador 
Assis Chateaubriand possa terminar o seu 
discurso. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o eminente 

Senador Assis Chateaubriand. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 

Sr. Presidente agradeço ao nobre colega 
Senador Victorino Freire a iniciativa do 
requerimento para prorrogação da hora 
do expediente, como ao senado havê-lo 
deferido. 

Sr. Presidente, venho formular as 
inquietações que torturam os brasileiros 
de consciência remordida pela idéia do 
dever, diante do êrro do Poder Federal 
em manter na Argentina o embaixador 
Batista Luzardo. Tudo concorre, na lição 
dêstes dois anos a evidenciá-lo. Critério 
moral e trato das coisas diplomáticas nos 
mostram que a Embaixado do Brasil em 
Buenos Aires está desfalcada do juiz que 
alí cumpre representar-nos. Um amigo do 
peito do govêrno argentino e um brasileiro 
invalidado para chefiar o pôsto mais 
melindoroso, que hoje temos na América. 

O SR. RERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? (Assentimento do orador) – Não 
sou gaúcho nem tenho relações de 
amizade com o Sr. Batista Luzardo: mais 
ilegível que V. Ex.ª demonstre a 
conveniência e justifique o que está 
dizendo, porque acho muito grave a 
assertiva do prezado colega. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
E’ o que vou fazer ad usum do govêrno 
nacional 

Sou o primeiro Sr. Presidente a 
enxergar a gravidade das palavras que 
vou emitir ao Senado. 

Invoco a meditação e a serenidade 
dos colegas, para que sintam que o 
embaixador do Brasil na Argentina, neste 
momento, tem que ser – e deve ser – uma 
pessoa alheia a qualquer dose de 
simpatia pelo tipo de govêno que fêz 
sumir de um das democracias mais 
avançadas do hemisfério o princípio de 
legitimidade, na investidura do chefe do 
Estado e trocá-la pela democracia 
fardada de um ilegível. 
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O SR. CAMILO MERCIO: – Então o 
embaixador deve ser inimigo do Govêrno. 
E’ isso que V. Ex.ª quer? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Tampouco. Nem isto se depreende do 
pouco que me foi dado dizer. Se os 
embaixadores do Brasil, em missão no 
exterior, não devem ser juizes de nenhum 
govêrno... 

O SR. CAMILO MERCIO: – Ilegível 
garantir a V. Ex.ª que o embaixador 
Batista Luzardo coloca os interêsses do 
Brasil acima de sua amizade por qualquer 
chefe do Estado. E’ portanto um homem 
digno e não deve ser atacado. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
...entretanto, o caso da Argentina, hoje, 
em face do Uruguai é tão sensivel e 
delicado que, ou se extirpa de Buenos 
Aires o amigo do peronismo, ou o Brasil 
falha ao seu papel histórico, no estuário 
platino. Com efeito, pelo art. 3º da 
Convenção preliminar de paz de 1828, a 
qual marca o término da guerra 
Cisplatnina, “as partes contratantes 
Brasil e Argentina se compromentem a 
defender a independência e a integridade 
da província de Montevidéu, pelo modo 
que se ajustar no tratado definitivo de 
paz”. Êste tratado nunca se chegou a 
estipular mas o compromisso fica de pé 
como se infere do art. 3º do Tratado de 
Comércio e Navegação assinado em 7 de 
março de 1856 na cidade argentina de 
Paraná o qual estabelece que as duas 
altas partes contratantes, confirmam e 
ratificam a declaração contida no art. 1º 
da convenção preliminar de paz (o 
referido artigo garante a independência 
do Uruguai) celebrada entre o Brasil e a 
Argentina aos 27 dias do mês de agôsto 
de 1828, assim como confirmam e 
ratificam a obrigação de defender a 
independência e integridade da República 
Oriental do Uruguai, de conformidade 
com o artigo 3º da mesma convenção 
preliminar. Mas não se precipite V. Ex.ª 
no julgamento do que vou alegar perante 
o Senado. Se o Sr. Luzardo não deve ser 
atacado, pelo menos êle deve ser 
afastado. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Não me 
estou precipitando; e peço desculpas  
a V. Ex.ª se assim considera o meu 
aparte. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Respondo aos apartes do ilustre colega 
sempre com o respeito que devo a S.  
Ex.ª e com a satisfação que decorre da 
nossa velha amizade. Ninguém  
é mais amigo do embaixador Batista 
Luzardo que eu. Ninguém mais lhe  
preza os serviços no corpo diplomático 
nacional. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Então 
confio em que V. Ex.ª não o atacará. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sr. Presidente, Brasil e Argentina são  
dois Estados fiadores perante o 
continente, há mais de um século da 
independência do Uruguai. Por que nos 
malquistarmos com um povo admirável, 
que acredita em nós, em nossa aptidão 
para amparar os fracos, a fim de não 
tomar a iniciativa de fazer o julgamento, 
desde já ilegível de um tirano, que insiste 
em vexá-lo? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
Ex.ª faz muito bem em acentuar o Brasil e 
a Argentina, porque na Argentina é 
preciso distinguir o peronismo e o povo 
argentino. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
E’ uma grande nação democrática, hoje à 
mercê dos interêsses espúrios de um 
tirano militar, encambulhado a uma 
demagogia que e o ludíbrio dos governos 
livres. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

– Sr. Presidente, quem se acha em 
dia com o noticiário internacional 
comprova a atitude incorreta e injusta do 
Govêrno argentino para com a 
democracia uruguaia, exclusivamente 
porque o bravo povo uruguaio e o seu 
 

govêrno oferecem asilo aos perseguidos 
pela ditadura de Buenos Aires, aos 
homens públicos que, reagindo dentro do 
Parlamento contra os excessos do 
caudilhismo peronista, não puderam 
continuar no exercício do mandato que 
receberam do povo, nos comícios. Na 
Argentina, o regime representativo só 
existe para aquêles que servem à 
ditadura governamental. Aos que 
discrepam, o Estado lhes mata as 
imunidades e trata-os como criminosos 
como indivíduos fora da lei. O 
despotismo peronista se abalanca em 
1953 a tudo o que ousava há cem anos e 
despotismo rosista. Um ilegível atrevido 
pôs no corpo de uma das maiores 
democracias do continente a estrutura 
política de uma geração de retardados. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Muito bem! 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Em virtude, Sr. Presidente, da atitude 
desassombrada do govêrno e do novo 
uruguaios, acolhendo os perseguidos do 
totalitarismo portenho, na repetição 
intrépida do mesmo serviço prestado 
por éles faz um século à democracia na 
América a nossa velha e querida 
Província Cisplatina se encontra em 
arriscada conjuntura. Surdem as 
ameaças de tôda a natureza do ilegível 
dos ilegível assalariados, embucados 
em opinião pública. 

Nenhuma nação tem. "vis a vis" da 
independência uruguaia, as 
responsabilidades do Brasil. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Deve V. Ex.ª recordar que na ocasião em 
que o mundo inteiro quase se dividia em 
dois blocos, o Uruguai realizava 
verdadeira democracia. Povo pequeno 
do ponto de vista territorial e do número 
de habitantes soube defender a dignidade 
dos valores humanos. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sr. Presidente, o Uruguai é a Suiça da 
América Latina: seus órgãos de soberania 
realizam o regime democrático mais puro 
do hemistério. Seus homens políticos 
são evangelizadores de um direito público 
que só não há de impor respeito aos que 
desacatam a magestade dos 
pronunciamentos das correntes livres de 
opinião. Um chefe do Executivo tentou 
abalar as instituições republicanas no 
Uruguai Debalde A resistência dos seus 
colégios eleitorais a resistência da sua 
elite política impuseram o decôro 
democrático com tanta firmeza que a 
aventura não pôde sequer sair à rua. 

Não se pretende que o Brasil esteja 
no estuário do Prata com nenhum 
particular espírito de cruzado, senão 
apenas para defender ali as boas normas 
da vida cívica entre os povos civilizados 
para impedir que o despotismo armado de 
um soba que é um fóssil da era colonial 
argentina inquiete a existência de uma 
democracia limpa e desarmada. É 
indispensável que o Brasil de Rio Branco 
não desperte na velha Cisplatina 
desilusão e revolta, pelo abandono do seu 
govêrno e do seu povo num instante 
amargo faltando-lhes com um apoio o 
qual desafia de um Estado livre como o 
nosso, uma pequena nação que apenas 
cumpre as leis da hospitalidade, 
dispensando refúgio a perseguidos 
políticos. 

A soberania da República Oriental é 
a imagem viva da vontade de um povo 
livre na avidez natural do seu sentimento 
de liberdade. 

A conduta da ditadura portenha a 
incompatibiliza para o papel que à 
Argentina cabe desempenhar na defesa 
da soberania da República Oriental. 
Vivem os valentes uruguaios um período 
sombrio de selvageria desatinada, 
suportando as afrontosas denegações do 
respeito que lhe deve o govêrno do outro 
lado da fronteira fluvial. 

Como policiar o caráter aleivoso, o 
estilo subalterno das increpações do lobo 
acusador, se temos na República 
 

Argentina um embaixador político, 
simpatizante dos vilões que  
roubaram a liberdade da sua gente e hoje 
tentam jogar com a sorte dos seus 
vizinhos? 

Nos atritos entre Uruguai e Argentina 
o nosso papel é de árbitro. Mas,  
para termos a condição de  
árbitros, cumpre ser isentos, cumpre não 
ter em Buenos Aires um chefe de missão, 
que sequestra ao seu govêrno os 
movimentos da espada irresponsável do 
massacrador de tradições, leis, 
sentimentos e noções de direitos 
elementares, antes de tudo, de sua 
própria terra. 

Em Buenos Aires o Brasil carece ter 
um chefe vigilante que vá até ás  
funduras do abismo da ditadura 
dementada com escafandro e  
arpão, para neutralizar os botes dos 
tubarões de água doce, contra o vizinho 
indefeso. 

O peronismo só poderá constituir-se 
em um pesadelo para o Uruguai se  
nós lho consentirmos: se insistirmos em 
achar excusas para a desabrida 
maquinação do Rosas ilegível nos 
negócios internos da República Oriental. 
Os infiéis estão na costa do outro lado do 
estuário. Por que não levantar 
corajosamente a bandeira de defesa de 
uma democracia, onde se cristalizam 
instinto e doutrina de tôdas as verdades 
do regime representativo? 

O ordinário de uma nação com as 
responsabilidades que temos no  
Prata é vigiar aquele estuário, que  
é um dos pulmões para os quais  
respira um pedaço considerável do 
organismo brasileiro. Ali desagua  
um rio, formado de três que são  
vias de comunicação do nosso território. 
É de nossa obrigação ser sentinela do 
Prata. Obrigação moral e obrigação 
jurídica. 

Se o régulo platino exorbita em face 
da debilidade militar do Uruguai a nós 
compete nesta situação singularmente 
delicada ensinar-lhe a doutrina dos limites 
de sua impostura no estuário. 

Somos fiscais da integridade 
uruguaia dos elementos vitais de sua 
saberania neste sentido é que sendo ela 
uma nação indefesa, banhada pelas 
águas de três dos nossos maiores rios, o 
seu enfraquecimento para defender a 
própria independência da tirania que está 
do outro lado da correnteza traduzirá 
antes de tudo uma capitulação do Brasil. 

A que viria um outro embaixador em 
Buenos Aires do estilo do general 
Cordeiro de Farias? Esse diplomata, sua 
missão era ficar numa reta tirada entre o 
dever argentino-brasileiro e a garantia da 
integridade uruguaia. A presença de um 
homem dessa linha de compustura nada 
teria de supérfluo, ou de  
impertinente senão de necessário de 
indispenesável. Quem tiver a mais leve 
notícia dos precedentes de nossa  
ação no Prata não ignorará que ali os 
nossos rumos ir se acham previamente 
traçados pelas mesmas contingências da 
própria constituição geográfica. A 
independência uruguaia acautela três 
bens de raiz nossos, que são os  
três rios brasileiros que desaguam no 
Atlântico pela boca do rio da  
Prata. Não será uma ausência de  
instinto de conservação de nossa  
parte sermos indiferentes ao Uruguai 
maguado e ilegível diante da 
prepotência dos energume nos 
portenhos? 

Como se poderão remover as 
exorbitâncias do segundo rosismo 
argentino senão trocando as versões 
expúrias dos fatos da sua chancelaria 
pelos depoimentos severos de uma 
individualidade bastante superior para 
exercer entre o lobo e o cordeiro a função 
de juiz? 

Ninguém mais que eu presa 
pessoalmente o embaixador Batista 
ilegível. Sou o primeiro a dar teste- 
 

munho à casa de que nenhum 
embaixador brasileiro fez, no Uruguai, 
pelo Uruguai e pelas relações do Brasil 
como o Uruguai o que o embaixador 
Luzardo realizou em Montevidéu. 
Dinamismo e vontade de trabalhar são 
dois traços do temperamento do Sr. 
Batista Luzardo. 

O SR. CAMILO MÉRCIO: – Muito 
bem. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
A obra dêsse embaixador no Uruguai, Sr. 
Presidente, tive oportunidade de examiná-
la em três ou quatro vêzes que visitei 
Montevidéu, quando ilegível ali servia. 
Nosso embaixador no Uruguai foi um 
colaborador dedicado dos programas que 
Rio Branco traçou à diplomacia brasileira 
no país vizinho. 

O SR. VITORINO FREIRE: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento 
do orador) Sou também amigo do 
embaixador Batista Luzardo. Em virtude, 
porém, dos ataques que a imprensa 
dirigida pelo Govêrno Argentino fez ao 
chaceler João Neves da Fontoura, 
chamando-o de "negocista" "traidor da 
pátria", "foco de perturbação entre a 
Argentina e o Brasil", o embaixador 
Batista Luzardo deveria ter protestado 
perante o Ministério das Relações 
Exteriores daquele país. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Não coloco a questão nestes têrmos. 
Divirio da conveniência e da 
oportunidade da presença do Sr. Luzardo, 
hoje, em Buenos Aires pelo fato dele 
haver transferido quase todo o amor que 
tinha pelo Uruguai aos homens do regime 
de fôrça, que ilegível o novo argentino. 
Não há feito de tentar composição com 
almas da rudeza das que assaltaram o 
poder na República do Prata, em  
casos como o do acatamento da 
soberania oriental. Tôda a sua política 
nestes casos, quando entregues  
êles às solicitações do próprio egoismo é 
para oprimir o fraco e humilhar o 
desarmado. 

O SR. RERGINALDO 
CAVALCANTI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? (Asentimento do orador) Acharia 
interessante que o Senado nesse aspecto 
tomasse orientação definitiva. Estamos 
com um inquérito muito sigiloso cuja 
solução não aparece, sôbre o ex-
embaixador do Brasil no Iran Sr. Hugo 
Gouthier. Uma das razões da chamada 
dêsse diplomata, ao que me consta ou 
por outras palavras o não ter  
sido mais considerado "persona grata" no 
Iran, foi sua amizade com o  
ilegível da Pérsia. Pelo que tenho  
ouvido dizer, no Senado, há uma  
grande corrente, senão o próprio parecer 
da Comissão que justifica a atuação 
daquele diplomata, que nada mais fez do 
que cultivar relações com o chefe do 
Govêrno junto ao qual se achava 
credenciado. Desejava saber se 
devemos manter essa atitude apenas em 
relação à Pérsia, ou extendê-la à 
Argentina. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Por que 
o embaixador não pode ser amigo do 
presidente da República? E’ obrigado a 
ser inimigo?! 

O SR RERGNALDO CAVALCANTI: 
– Não veja V. Ex.ª nas minhas  
palavras qualquer inclinação qualquer 
simpatia, sequer longínqua, pelo regime 
argentino. 

O SR. CAMILO MERCIO: – Não 
defendo o regime argentino; condeno-o 
mesmo. Não compreendo porém, porque 
o embaixador Batista ilegível não pode 
ser amigo do presidente ilegível. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
O critério para julgar da bondade do 
embaixador do Brasil no Prata não deverá 
ser na espécie a sua exaltada amizade 
pelo presidente argentino, pois, ao 
contrário, essa dedicação pessoal que lhe 
mostra o nosso delegado, só  
resulta nociva à sua missão. A  
insólita conduta do ditador Peron para 
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com o Uruguai nos impõe a 
presença diante dele de 
um embaixador que o 
julgue e o chame a razão 
quando preciso; nunca  
um diplomata ungido  
de benevolência pelo 
despota. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não 
apoiado. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – 
Ninguém está reclamando 
qualquer julgamento do 
presidente Peron perante a 
opinião pública, senão 
informes imparciais, que 
induzam o nosso govêrno 
a agir, como é do seu 
dever, para com um 
perturbador da paz da 
América. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não 
apoiado Não devemos 
mandar um embaixador  
a Argentina para  
proceder a inquéritos, 
Respeitemos nos 
 

sas tradições políticas e o 
espírito democrático do 
nosso povo. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – 
Estivessem os horizontes 
do Prata sentos de 
eletricidade e eu não 
estaria aqui a discutir os 
títulos do embaixador 
Batista Luzardo para a 
missão que presentemente 
êle exerce. Não é possível 
nomear ministros e 
embaixadores junto a 
países estrangeiros senão 
diplomatas que constituirão 
um penhor de amizade e 
colaboração ao lado das 
nações para onde oram 
designados. 

Na hipótese vertente, 
porém, não, está em jogo a 
Argentina, mas o 
esplendido, o nobre 
Uruguai de cuja 
independência somos 
fiadores, e de cuja 
integridade somos 
garantes. 

Sei que o general Peron 
jamais se atreveria a 
invadir o Uruguai para 
quebrar a harmonia da 
ordem jurídica na  
América. Até porque êle 
não se ilude de que  
nesse dia encontraria 
desde os Estados  
Unidos até o Brasil, o 
Continente coeso, para 
reconsiderar o desatino do 
seu gesto. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª 
tem tôda a razão. Não 
acredito que o presidente 
Peron tenha êsse 
pensamento, porque êle 
não é louco. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: –
Insisto em dizer que o 
Brasil carece de um juiz 
junto ao Govêrno 
argentino, de um 
magistrado, que examine 
as peças do processo que 
o general Peron tenta 
armar a República 
 

Oriental, agastado porque 
seu govêrno e seu povo 
generosos acolhem os 
perseguidores da tirania 
portenha. Essa solução é 
imperiosa. 

Se o Govêrno, para 
substitutir o embaixador  
na Argentina, indicar  
um homem de 
responsabilidade e dos 
níveis morais do  
general Cordeiro de  
Farias prestará um  
serviço menos a si  
mesmo do que à 
segurança e à 
tranquilidade do 
continente. A soberania da 
lei internacional está em 
jôgo na inconveniência de 
se manter um embaixador 
que não é a figura 
adequada para lutar contra 
o enxovalho da 
cordialidade e a lealdade 
que devem reinar, no 
estuário do Prata,  
(Muito bem! Muito bem! 
palmas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos 
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Álvaro Adolfo (*). 
5 – Apolônio Sales. 
6– Carlos Lindemberg. 
7 – César Vergueira. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
13 – Plínio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Cícero de Vasconcelos. 
(**) Substituído interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras, às 16 horas. 
 

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

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza, 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
%aldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador Luis 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marília ilegível Amando, 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flavio Guimarães – Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-

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

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia do 

Ruianaa Cavalcante. 
Reuniões às quartas-feiras, as 15 

horas. 

SENADO FEDERAL 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 
 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva 

Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcante. 
Reuniões às sextas-feiras, às 10 

horas. 
 

Comissões Especiais 
 

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

 
Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dário Cardoso. 
Francisco Galotti. 
Anísio Jobim 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernandes Filho 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
 

Especial para emitir parecer sôbre 
o Projeto de Reforma Constitucional nº 
1, de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso 
Ivo d'Aquino 
Alfredo Neves Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho 
João Villasbôas 
Joaquim Pires 
Alberto Pasqualini 
Attilio Vivacqua. 
Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 
4 – Attilio Vivacqua 
5 – Victorino Freire 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial para Estudo da 
concessão dos Direitos Civis à Mulher 
Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente 
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente  
João Villasbôas 
Gomes de Oliveira 
Attlio Vivacqua 
Domingos Vellasco  
Victorino Freire 
Secretário – ilegível Borges 

ilegível. 

 
Redação 

 
1 – Clodomir Cardoso – 

Presidente. 
 

2 – Joaquim pires – Vice-
Presidente. 

 

3 – Veloso Borges. 
 

4 – Costa Pereira. 
 

5 – Aloysio de Carvalho. 
 

Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
 

Reuniões às quartas–feiras, às 16 
horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Georgino Avelino. 
 

Veloso Borges (*). 
 

Secretário – Lauro Portella. 
 

Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
 

(*) Substituindo o Sr. Novaes 
Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente 
 

Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
 

Prisco Santos. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Durval Cruz. 
 

Secretário – Aurea de Barra Rêgo. 
 

Reuniões às quintas-feiras, as 15 
horas. 

 
Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 
 

Euclydes Vieira – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice Presidente. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Othon Mäder. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretario – Francisco Soares 
Arruda. 

 

Reuniões às quartas-feiras, às 
ilegível 10 horas. 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
 

Luiz tinoco. – Vice Presidente. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Mozart Lago. 
 

Costa Pereira. 
 

Secretário – Franklin Palmeira. 
 

Reuniões ás terças feiras, às 17 
horas. 

 
Economia 

 
Pereira Pinto – Presidente. 
 

Landulpho Alves – Vice-
Presidente. 

 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Júlio Leite. 
 

Euclides Vieira 
 

Plínio Pompeu. 
 

Secretário – Aroldo Moreira. 
 

Reuniões às quintas–feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
 

Ismar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Silvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituído 
pelo Senador Carlos Lindemberg. 

 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

 

Reuniões as segundas–feiras. 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

 

2 – Luiz Tinoco – Vice Presidente 
 

3 – Othon Mäder. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cícero de Vasconcelos, 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Muller. 

 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

 

Reuniões às segundas–feiras, às 
1 horas. 

 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator. 
 

Attílio Vivacqua. 
 

Camilo Mércio. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Ivan Palmeira. 
 

Auxiliar – Elza G Schroeder 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
 

Secretário – Lauro Portella. 
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ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão Diretora 
 

12ª REUNIÃO REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 
1953 

 
Sob a presidência do Sr. Senador 

Marcondes Filho, presentes os Senhores 
Senadores Alfredo Neves, 1º Secretário; 
Vespasiano Martins, 2º Secretário; Francisco 
Gallotti, 4º Secretário; Costa Pereira, 1º Suplente e 
Prisco dos Santos, 2º Suplente, reuniu-se a 
comissão Diretora. 

Lida e aprovada a ata da reunião de 26 de 
junho do corrente ano, o Sr. Presidente deu a 
palavra ao Senhor Senador Alfredo Neves que 
passou a relatar o processo sôbre a aposentadoria 
do Diretor de Serviço, interino, padrão PL-2, Auto 
de Sá. 

Submetido à votação, foi o parecer aprovado 
concluindo pela apresentação de Projeto de 
Resolução aposentando-o no cargo de Vice-
Diretor Geral, padrão PL-1, com os vencimentos 
integrais, inclusive a gratificação adicional, de 
acôrdo com o que dispõem os Estatutos dos 
Funcionários Públicos da União, quando determina 
que o funcionário com mais de 35 anos de serviço 
será aposentado na classe imediata. 

O Sr. Presidente declarou que a Comissão, 
ao aplicar a êsses casos de aposentadoria os 
Estatutos dos Funcionários Públicos da União, 
estava coerente com o projeto de Resolução que 
encaminhou ao plenário, estendendo aos 
funcionários da Secretaria do Senado os 
benefícios da Lei número 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. 

Se porventura ao ter que votar tais 
aposentadorias o Senado já se houvesse 
manifestado sôbre o referido Projeto, à Comissão 
Diretora caberia apenas enquadrar seus pareceres 
à Resolução votada; em caso contrário, o Senado 
teria oportunidade de examinar especificamente 
cada um dos projetos de aposentadoria, 
deliberando na sua soberania o que lhe parecesse 
de justiça. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião, lavrando eu, Júlio 
Barbosa, Diretor Geral e Secretário da Comissão 
Diretora, a presente ata que foi unânimemente 
aprovada. 

 
Comissão de Legislação Social 

 
10ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) EM 10 DE 

JULHO DE 1953 
 

Às 10,00 horas, na Sala Ruy Barbosa, 
reuniu-se esta Comissão, sob a presidência do Sr. 
Senador Carlos Gomes de Oliveira, Presidente, 
presentes os Srs, Senadores Luiz Tinoco, Vice-
Presidente, Hamilton Nogueira, Cícero de 
Vasconcelos e ausentes, com causa justificada os 
Srs. Senadores Ruy Carneiro, Kerginaldo 
Cavalcânti e Othon Mäder. 

Lida e sem alterações aprovada a ata da 
reunião anterior, o Sr. presidente faz a seguinte 
distribuição: 

– Ao Sr Senador Kerginaldo Cavalcânti, o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 112, de 1953, que 
"altera o limite máximo do valor do imóvel para 
financiamento de moradia dos associados de 
Instituto, Caixas de Aposentadoria e Pensões". 

– Ao Sr. Senador Hamilton Nogueira,  
o Projeto de Lei da Câmara, nº 
 

821, de 1952, que "modifica o art. 457 e 
seus parágrafos do Decreto-lei número 
5.452, de 1 de maio de 1948 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

– Ao Sr. Senador Cícero de 
Vasconcelos, o projeto de Lei da Câmara, 
nº 165, de 1953, que "modifica o artigo 
505 do Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio 
de 1943 – Consolidação das Leis do 
Trabalho e dá outras providências. 

A seguir, o Sr. Senador Hamilton 
Nogueira, lê seu parecer pela rejeição do 
Projeto de Lei da Câmara número 104, de 
1952, que modifica o artigo 2º do Decreto-
lei nº 9.267, de 20 de maio de 1945, que 
considera insalubre a zona de Barra 
Bonita, no Estado de São Paulo. 

Pôsto a votos, o parecer pela 
rejeição do Projeto é aprovado 
unânimemente. 

É concedida a palavra ao Sr. 
Senador Luiz Tinoco, que passa a fazer a 
leitura de seu parecer sôbre emendas, 
apresentadas ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 12 de 1952, que "autoriza a 
União a criar uma fundação denominada 
Serviço Social Rural Pôsto a votos, depois 
de longos debates, obtem-se o seguinte 
resultado. Emendas aprovadas, às de ns. 
17, 19, 29, 21, 22, 23, 14 e 15. 

Emendas rejeitadas vencido o relator 
as de ns. 16, 18, 28 e 29 e subemenda a 
emenda 19. 

Emendas rejeitadas de acôrdo com 
parecer do relator, as de ns. 24, 25, 26 e 
27. 

Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente convoca os Membros 
da Comissão para outra reunião 
extraordinária, segunda-feira, às 10,00 
horas da manhã, lavrando eu, Odeneros 
Gonçalves Leite, Secretário interino, a 
presente ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
80ª SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o expediente 

 
1º Sen. Alencastro Guimarães. 
2º Sen. Ezechias da Rocha. 
3º Sen. Francisco Gallotti. 
4º Sen. Apolônio Sales. 
5º Sen. Flávio Guimarães. 
6º Sen. Ivo d'Aquino. 
 

ATA DA 79ª SESSÃO EM 10 DE JULHO 
DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO, VICE-
PRESIDENTE E ALFREDO NEVES, 1º 
SECRETÁRIO 

 
Às 14,30 horas comparecem os Srs. 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
 

Prisco dos Santos. 
 

Magalhães Barata. 
 

Antônio Bayma. 
 

Joaquim Pires. 
 

Onofre Gomes. 
 

Plínio Pompeu. 

Georgino Avelino. 
 

Apolônio Sales. 
 

Novais Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

Pereira Pinto. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Levindo Coelho. 
 

Marcondes Filho. 
 

Euclydes Vieira. 
 

Costa Pereira. 
 

Mário Motta. 
 

Vespasiano Martins. 
 

Flávio Guimarães. 
 

Roberto Glasser. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Ivo d'Aquino. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Camilo Mércio – (29). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 29 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

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

O SR. 2º SECRETÁRIO (servindo de 
1º), lê o seguinte. 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagem nº 138, do Sr. Presidente da 

República, acusando o recebimento de 
autógrafos de vários Decretos Legislativos. 

Ofícios: 
Do Sr. Secretário da Presidência da 

República, devolvendo autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara número 70-53, em vista 
de, sôbre os mesmos não se haver 
manifestado o Sr. Presidente da República 
no prazo constitucional. 

A Promulgação. 
Dois, da Câmara dos Deputados 

comunicando a aprovação das emendas aos 
Projetos de Leis da Câmara nºs 5 e 320-52. 

Do Sr. Secretário da Presidência da 
República, encaminhando as seguintes: 

 
INFORMAÇÕES 

 
Presidência da República 
Secretaria: 
Em 9 de julho de 1953 – ao Requerente, 

em 10-7-53 – Marcondes. 
SENHOR 1º SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de transmitir a Vossa Excelência, em 
anexo, as informações prestadas pela 
Prefeitura do Distrito Federal, sôbre os casos 
de Poliomielite, em atenção ao requerido pelo 
Senhor Senador Hamilton Nogueira. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de  
minha elevada estima e distinta 
consideração, – Lourival Fontes – Secretário 
da Presidência da Republica. 
 

Prefeitura do Distrito Federal. 
G.P. 2.349. 

 
Em 29 de junho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Em solução aos têrmos de seu Ofício nº 

P.R. 38.445-53, em que Vossa Excelência 
transmitiu o expediente relativo ao 
Requerimento apresentado pelo Senhor 
Senador Hamilton Nogueira sôbre os casos de 
Poliomielite e solicitou fôssem prestadas, por 
esta Prefeitura, os esclarecimentos que a 
matéria demandava, tenho a honra de 
encaminhar, em anexo, cópia autêntica da 
informação prestada sôbre o assunto, pelo 
Senhor Secretário Geral de Saúde e 
Assistência. 

Aproveito a oportunidade para apresentar 
a Vossa Ecelência as expressões de meu mais 
alto aprêço, – Dulcídio Espírito Santo Cardoso 
– Prefeito do Distrito Federal. 

PDF – SGS - Serviço de Expediente. 
Processo nº 2.869-53. 
Excelentíssimo Senhor Prefeito: 
Foi encaminhado a esta Secretaria Geral, 

por despacho de 3-6-53, de Vossa Excelência 
o expediente, transmitido pela Presidência da 
República, originário do requerimento 
apresentado pelo Senador Hamilton Nogueira, 
sôbre os casos de Poliomielite. 

2. Ouvido a respeito o Departamento de 
Higiene, foram, com relação aos itens a, b, c, d, 
prestados os necessários esclarecimentos 
mediante a apresentação dos quadros que 
anexo ao presente, onde se acham registrados 
os casos ocorridos no Distrito Federal, de 
janeiro a 15 de maio de 1953, distribuidos por 
distritos, com os respectivos coeficientes de 
incidência, bem como a distribuição etária 
dêsses casos com os competentes percentuais 
por grupos de idade. 

3. Informo, a seguir, relativamente aos 
demais itens: 

e) segundo parecer do Serviço de 
Epidemiologia, a atual epidemia de poliomielite 
não apresenta nenhuma das características de 
epidemia hídrica; não se verifica início súbito, 
com grande número de casos, nem queda 
rápida. Vêm-se, ao contrário, continuando, com 
elevação lenta, desde o começo do ano até 
esta data. 

f) O Departamento de Higiene já entrou 
em entendimentos com o Instituto Osvaldo 
cruz, que é o nosso grande Centro de Medicina 
Experimental, para a identificação do tipo de 
vírus; causador da atual epidemia de 
poliomielite; 

g) Não existe, aqui ou em qualquer parte 
do mundo, medida de prevenção específica 
com relação à paralisia infantil. 

Concluindo, devo declarar que as 
autoridades sanitárias municipais, além das 
providências de ordem, geral, comuns a tôdas 
as doenças contagiosas, vêm procurando obter 
o maior conhecimento possível de casos 
confirmados para fins de bio-estatistica, e 
isolamento dêsses casos, para efeito de 
tratamento precoce. 

Distrito Federal, em 15 de junho de 1953. 
– Alvaro Dias – Secretário Geral. 

Copiei fielmente: – Maria de Nazareth da 
Gama e Abreu – Datilógrafo classe G – 
matrícula número 61.820, – Confere: –  
Ruth Matto Grosso Pereira. – Visto:  
– Luiz Monteiro Salgado Lima 
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POLIOMIELITE 
 

Distribuição por sexo e idade 
 

Rio de janeiro – DF – 1953 (Até 15 de maio) 
 

IDADE 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total 

H M H M H M H M H M H M 

1 ano .............................................. 2 1 6 2 9 5 10 9 8 10 35 27 

1 ano .............................................. 3 1 12 7 19 8 11 11 11 18 56 45 

2 anos ............................................ 1 2 12 5 21 10 4 6 6 8 44 31 

3 anos ............................................ 1 1 2 4 1 2 2 5 2 4 8 16 

4 anos ............................................ – – 2 1 2 1 2 2 3 2 9 6 

5 a 9 anos ...................................... 2 – 5 3 6 4 3 3 1 4 17 14 

10 a 14 anos................................... 1 – – – – – – 2 2 – 3 2 

15 a 19 anos .................................. – – – – – – – – – – – – 

20 a 29 anos .................................. – – – 1 – 1 – – – – 2 – 

30 a 39 anos .................................. – – – – – – – – – – – – 

40 a 49 anos .................................. – – – – – – – – – – – – 

50 a 59 anos ..... – – – – – – – – – – – – 

60 a 69 anos ..... – – – – – – – – – – – – 

70 anos e mais . – – – – – – – – – – – – 

Ignorada ........... – – – 2 – 3 3 3 – – 3 8 

Total 10 5 39 25 58 34 35 41 33 46 175 151 
 
Copiei fielmente – Ruth Matto Grosso Pereira, Matricula 254 – MEM – Conferido – Maria Jose V. Hasselmann, 

Matricula 61.795 – Visto: Luiz Monteiro Salgado Lima, Assessor Técnico do Gabinete do Prefeito. 
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DISTRIBUIÇÃO DISTRITAL POR 100.000 HABITANTES 
 

Rio de Janeiro – DF – 1953 (Até 15 de maio) 
 

D.S. População(*) Número de 
casas Coef.Atuais Coef. Anuais 

1 – Centro...................................................................... 90.701 7 7,72 20,84 

2 – Estácio..................................................................... 131.673 21 12,09 32,64 

3 – Laranjeiras............................................................... 195.495 13 6,65 17,95 

4 – Botafogo.................................................................. 159.368 16 10,04 27,11 

5 – Copacabana............................................................ 139.383 13 9,33 25,19 

6 – São Cristóvão.......................................................... 82.759 30 36,25 97,87 

7 – Tijuca....................................................................... 86.346 4 4,63 12,50 

8 – Vila Isabel................................................................ 258.012 13 5,01 13,61 

9 – Meyer....................................................................... 303.875 35 11,52 31,10 

10 – Madureira............................................................... 275.947 36 13,05 35,23 

11 – Penha.................................................................... 285,172 34 11,92 32,18 

12 – Jacarepaguá.......................................................... 115.554 6 5,19 14,01 

13 – Bangu.................................................................... 244.176 19 7,78 21,01 

14 – Campo Grande...................................................... 86.602 4 4,62 12,47 

15 – Santa Cruz............................................................. 34.077 2 5,87 15,85 

16 – Ilhas....................................................................... 43.045 6 13,94 37,64 

Distrito Federal.............................................................. 2.562.185 259 10,11 27,30 

Não Reside.................................................................... – 67 – – 

Total – 326 – – 
 

(*) População ajustada para 1 de julho de 1953 excluída a população em trânsito. 
Copiei fielmente – Ruth Matto Grosso Pereira, Matricula 254 – MEM – Conferido – Maria Jose V. Hasselmann, 

Matricula 61.795 – Visto: Luiz Monteiro Salgado Lima, Assessor Técnico do Gabinete do Prefeito. 
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POLIOMIELITE 
 

Casos confirmados de óbito por Distritos Sanitários 
 

Rio de Janeiro – DF – 1953 (Até 15 de maio) 
 

D.S. 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total 

c o c o c o c o c o c o 

1 – Centro................................. – – 2 – – 1 1 – 4 – 7 1 

2 – Estácio................................ 2 – 6 – 3 – 6 – 4 – 21 – 

3 – Laranjeiras.......................... 1 – 2 – 3 1 5 – 2 – 13 1 

4 – Botafogo.............................. 5 – 5 – 1 – 2 – 3 – 16 – 

5 – Copacabana........................ 3 – 5 2 2 1 1 – 2 1 13 4 

6 – São Cristóvão..................... – – 5 – 8 – 9 – 8 – 30 – 

7 – Tijuca.................................. – – 2 – 2 – – – – – 4 – 

8 – Vila Isabel........................... – – 2 – 6 1 2 1 3 – 13 2 

9 – Meyer.................................. 1 – 10 – 12 1 4 1 8 – 35 2 

10 – Madureira.......................... – – 9 – 16 – 6 2 5 – 36 2 

11 – Penha................................ – – 8 – 8 2 9 1 9 – 34 3 

12 – Jacarepaguá..................... – – 1 – – – 4 – 1 – 6 – 

13 – Bangu................................ 1 – 1 – 6 – 6 – 5 – 19 – 

14 – Campo Grande................. – – 1 – 1 – 1 1 1 – 4 1 

15 – Santa Cruz........................ – – – – 2 – – – – – 2 – 

16 – Ilhas.................................. 1 1 – – 2 1 2 – 1 – 6 2 

Não Residente.......................... 1 – 5 1 20 2 18 1 23 2 67 6 

Total.......................................... 15 1 64 3 92 10 76 7 79 3 326 24 
 

CopieI fielmente – Ruth Matto Grosso Pereira, Matricula 243 – MEM – Conferido – Maria Jose V. Hasselmann, 
Matricula 61.795 – Visto: Luiz Monteiro Salgado Lima, Assessor Técnico do Gabinete do Prefeito. 
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POLIOMIELITES 
 

(Distribuição por idade) 
 

Rio de Janeiro – DF – 1953 (Até 15 de maio) 

rayeb, um têrmo de renovação de contrato, para 
o desempenho da função de Assistente de 
Saúde, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
1952 até 31 de dezembro do mesmo ano. 

Com a recusa do registro pelo Tribunal de 
Contas, em 17 de junho de 1952, o referido 
têrmo não tem execução, de acordo com o § 1º 
do artigo 77 da Constituição, verbis: 

"Os contratos que, por qualquer modo, 
interessarem à receita ou à despesa só se 
reputarão perfeitas depois de registrados pelo 
Tribunal. A recusa do registro suspende a 
execução do contrato até que se pronuncie o 
Congresso Nacional". 

O pronunciamento do Congresso, 
entretanto, não se verificou, antes do término do 
prazo de vigência provável, estabelecido na 
cláusula terceira, do contrato em referencia (31 
de dezembro de 1952), o que implica na 
aprovação tácita do ato do Tribunal de Contas 
denegatório do registro. 

Assim, se o contrato não ilegível nem 
pode mais ter vigência, o ilegível projeto, que o 
aprova, é inoperante. 

Nestas condições, opinamos pela sua 
rejeição. 

Sala Joaquim Miudinho, em 1 de julho de 
1959. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Domingos 
Velasco, Relator. – Ismar de Góes. – Ferreira de 
Souza. – Cícero de Vasconcelos. – Plínio Pompeu. – 
Vitorino Freire – Joaquim Pires. – Durval Cruz. 

 
PARECER 

 
N.º 594, de 1933 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1952. 
 
Relator: Sr. Ivo d'Aquino. 
O projeto de Iei da Câmara dos 

Deputados nº 174-52, autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial até Cr$ 2.000.000,00 
para adquirir a biblioteca musical pertencente a 
Abraão Carvalho localizada no Distrito Federal. 

2. O autor do projeto, o nobre Deputado 
Sr. Carvalho Sá, justifica-o pelo valor da 
biblioteca e pela raridade de exemplares nela 
existentes, evitando-se que amanhã, se 
dispersem, perdendo a Nação um precioso 
patrimônio cultural e artístico. 

3. Como se verifica do texto do projeto, o 
valor da biblioteca ainda não foi apreciado por 
órgão ou comissão do Ministério da. Educação e 
Saúde. Essa avaliação será feita posteriormente 
à existência da lei, tanto assim que o crédito que 
se pretende abrir, embora limitado, não é fixo. 

Preferível talvez fôsse que, avaliada a 
biblioteca, por órgão ou pessoas competentes 
nomeadas pelo Sr. Ministro da Educação e 
Saúde, o crédito correspondesse a essa 
avaliação. 

4. A Comissão de Constituição e Justiça 
limita-se a opinar pela constitucionalidade do 
projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em setembro de 1952. 
– Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício. 
– Ivo d'Aquino. Relator. – Atílio Vivacqua. – 
Clodomir Cardoso. – Gomes de Oliveira. – 
Joaquim Pires. – Anísio Jobim. 

 

PARECER 
 

Nº 595, de 1953 
 

Da Comissão de Educação e Cultura sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1952. 

 
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos. 
O projeto de lei nº 174, de 1952. da 

Câmara dos Deputados, autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, um crédito especial até 
a importância de dois milhões de cruzeiros 
para a aquisição de biblioteca musical 
pertencente a Abraão Carvalho, localizada 
no Distrito Federal. 

O autor do projeto na Câmara dos 
Deputados declarou como justificação: "a 
biblioteca cerca de dezesseis mil volumes 
sôbre música, livros, tratados, folhetos sôbre 
todos os ramos e aspectos mais vários da 
cultura musical e outros tantos volumes de um 
completo arquivo, abrangendo partituras, 
entrechos e transcrições". 

A Comissão de Finanças da Câmara dos 
Deputados solicitou a opinião do Ministério da 
Educação e Saúde e este emitiu parecer 
favorável, que baseou em informação da 
Academia Brasileira de Música, órgão 
consultivo do Govêrno na espécie. 

Esta Comissão de Educação e Cultura 
nada tem a objetar quanto ao sentido cultural 
que reveste o presente projeto. 

Não estando fixado o montante do crédito 
que é aberto pelo Ministério da Educação, mas 
apenas indicada a quantia máxima a que 
poderá atingir, compreende-se que o Ministério 
deverá proceder à devida avaliação da 
biblioteca antes que o Poder Executivo venha a 
abrir o crédito especial, na conformidade da 
autorização que o projeto lhe outorga. 

Somos pela aprovação do projeto. 
S. C. em 23 de outubro de 1952. – Flávio 

Guimarães, Presidente. – Cícero de 
Vasconcelos, Relator. – Luiz Tinoco. – Arêa 
Ledo. 

 
PARECER 

 
Nº 596, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1952. 
 
Relator: Sr. Plínio Pompeu. 
O presente projeto autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação 
e Saúde, um crédito especial até a importância 
de Cr$ 2.000.000,00 para a aquisição de 
biblioteca musical pertencente a Abraão 
Carvalho. 

Conforme salientou o autor da 
proposição, o digno Deputado Carvalho Sá, 
trata-se de anexar ao patrimônio nacional "uma 
das mais ricas e preciosas bibliotecas musicais 
do mundo, organizada com sacrifício e 
paciência, através dos anos", no momento em 
que o seu proprietário, vitima da crise de 
habitações, não dispõe sequerde local para 
conservação da mesma. 

Consultado sôbre o assunto, o Sr. 
Ministro da Educação e Saúde transmitiu a esta 
Comissão o pronunciamento favorável do 
ilustre Diretor da Biblioteca Nacional, do qual 
transcrevemos o seguinte trecho: 

"Quando, em I949, a Comissão de 
Finanças da Câmara opinou fôsse consultado o 
Ministério da Educação sôbre o projeto que 
trata da compra da Biblioteca de Música do Sr. 
Abraão de Carvalho, o Ministério resolveu 
submeter o caso à Academia Brasileira de 
Música. 

Tratando-se de valiosa coleção de 
músicas e livros sôbre música de inegável 
raridade e excepcional valor bibliográfico, 
naquela ocasião, consultados conhecedores do 
assunto, dentre êles o conhecido crítico de 
música Dr. Andrade Muricy, foram todos 
unânimes em reconhecer o valor da coleção 
em aprêço. 

Cumpre salientar, porém, a natureza 
do acêrvo em questão, que se coaduna 
perfeitamente com o de uma biblioteca 
naclonal, e ainda a oportunidade de tal 
aquisição, uma vez que, justamente 
agora, a Biblioteca Nacional está 
organizando  uma seção especializada em 
música. A Biblioteca Abraão de Carvalho 
viria assim completar a rica coleção 
existente na casa e que já se acha 
destacada do acervo geral e devidamente 
instalada. 

Idade Casos Percentuais 

1 ano............................................ 12 19,7   

1 ano............................................ 101 32,1 75,6  

2 anos.......................................... 75 23,8  88,0 

3 anos.......................................... 24 7,6 7,6  

4 anos.......................................... 15 4,8 4,8  

5 a 9 anos.................................... 31 9,8 9,8 9,8 

10 a 14 anos................................ 5 1,6 1,6 1,6 

15 anos e mais............................ 2 0,6 0,6 0,6 

Ignorada....................................... 11 – – – 

Total.............................................. 326 100.0  
(=315) 

100.0 
(=315) 

100.0 
(=315) 

 
Copiei fielmente – Maria de Nazareth da gama e Abreu, Dactilógrafo, classe G, mat. 61.820 
Confere. – Ruth Matto Grosso Pereira, matrícula 245 - MEM. Visto. – Luiz Monteiro Salgado 
Lima, Assessor Técnico do Gabinete do Prefeito. 

Ao requerente. 
 
 

São lidos e vão a imprimir os seguintes: 

 
PARECERES 

 
Nº 591, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sobre o Projeto da Lei do Senado 
nº 19-52 

 
 
Relator: Sr. Carlos Saboya. 
Esta Comissão já teve oportunidade de 

se pronunciar no sentido da 
inconstitucionalidade dos artigos. 164 e 195 do 
Projeto nº 19-52, que altera o Código Eleitora 
Eleitoral, e pela rejeição da Emenda 
Substitutiva do ilustre Senador Walter Franco. 

 
Quanto ao mérito a Comissão opina pêla 

aceitação do mesmo nos têrmos que se acha 
redigido. 

 
Tal decisão não impede, contudo, que o 

Projeto seja submetido, desde logo, a 
primeira discussão pelo plenário. Ao contrário, 
e de se recomendar essa providência, diante 
do anseio geral em que sejam corrigidas 
quanto antes, as falhas e lacunas, na nossa 
lei eleitoral. 

 
Opinamos, assim seja o Projeto nº 19, 

de 1952, enviado a primeira discussão, 
finda a qual, com as emendas que forem a 
apresentadas deverá voltar a esta 
Comissão cara seu final pronunciamento. 

 
Sala Ruy Barbosa, em 2 de julho de 

1953. – Joaquim Pires, Presidente. – 
Carlos Saboya, Relator. – Attílio Vivacqua – 
Waldemar Pedrosa. – Camilo Mércio. – 
Anísio Jobim. – Ferreira de Souza 

PARECER 

 
Nº 592, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição de Justiça 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 10-53 
 
Relator Sr. Camilo Mércio. 
Pelo projeto é aprovada a renovação do 

contrato celebrado entre o Governo do 
Território do Guaporé e Alzira Botelho de 
Amorim Gorayeo, a que negou o Tribunal de 
Contas registro, fundamentando sua decisão no 
fato de ter sido o mesmo publicado fora do 
prazo legal. 

De inteiro acôrdo com o parecer da 
Comissão de Tomada de Contas da Câmara, 
que esclarece, devidamente os motivos 
determinantes no retardamento desta 
publicação e nada opondo a sua 
constitucionalidade opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala Ruy Barbosa em 5 de maio de 1953, 
– Dario Cardoso Presidente – Camilo Mércio, 
Relator. – Luiz Tinoco – Gomes de Oliveira – 
Attilio Vivacqua. – Ferreira de Souza, com 
ressalva quanto ao fundamento. 

 
PARECER 

 
Nº 593, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Domingos Velasco. 
Em 12 de dezembro de 1951, a 

administração do Guaporé celebrou, com 
Alzira Botelho de Amorim Go- 
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Sua aquisição, portanto, reveste-se de 
capital importância para o enriquecimento do 
patrimônio cultural de nossa Biblioteca. Há 
três anos, aliás, que essa importante coleção 
se acha depositada nos porões da Biblioteca 
Nacional, a pedido do proprietário, que não 
dispõe de outro local para guardá-la – 
detalhe êste que vem ainda mais facilitar a 
incorporação da referida biblioteca ao acerco 
da nossa Biblioteca Nacional". 

À vista desta informação, nada temos a 
opor à aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 1 de Julho 
de 1953 – Ivo d' Aquino. Presidente. – Plínio 
Pompeu, Relator. – Cícero de Vasconcelos. – 
Durval Cruz. – Ismar de Góes. – Joaquim 
Pires. – Apolônio Sales. – Vitorino Freire. 

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

Esteve ontem no Gabinete da Vice-
Presidência, em visita de cortesia o Senado, 
o Sr. José Américo de Almeida. Ministro da 
Viação e Obras Públicas. 

Esteve, também, no Gabinete da 
Presidência o sr. Acyr do Nascimento Paes, a 
fim de agradecer ao Senado a aprovação da 
sua escolha para chefe da missão 
diplomatica do Brasil junto ao Govêrno da 
Austria. 

Em ofício dirigido à Presidência, o Sr, 
Ministro Osvaldo Aranha declara estar à 
disposição desta Casa do Parlamento para 
os esclarecimentos solicitados mediante 
requerimento aprovado pelo Senado. Assim, 
a Mesa, por meu intermédio, combinou com 
S. Ex.ª o seu comparecimento ao Senado no 
dia 11 de agôsto próximo, às 16 horas. 

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

Ezechias da Rocha, primeiro orador inscrito. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o 

seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
dizia-me, a semana passada, um ilustre 
contêrraneo, dr. Edson de Carvalho, 
chegado recentemente do Nordeste: 
"Aquilo por Ia está se acabando. Vai pior 
que o Oriente Médio. Quasi que só há 
duas classes: os que dão esmolas e são 
poucos estes – e os que pedem esmolas 
– a grande maioria". Podem retratar, com 
algum exagero, essas palavras as 
condições da gente nordestina, mas, 
infelizmente não me parecem longe da 
verdade. A situação em muitas zonas é 
mais ou menos a que configurou a 
desesperança do meu velho amigo. E 
uma prova disso, no meu Estado, é a 
grave crise por que está passando a 
indústria açucareira, que constitui, há 
seculos, o arcabouço de sua vida 
econômica. Para evidencia-la, basta 
dizer que, das trinta e cinco uzinas de 
açucar existentes no território alagoano, 
apenas duas se encontram em 
favoraveis condições financeiras. Essa 
dura realidade e um indice expressivo da 
situação da terra alagoana. Isso na zona 
canavieira. Nas caatingas devastadas 
por três anos de sêca, o pauperismo 
assentou seus arraiais há muito  
tempo. E sôbre a miséria, o 
despovoamento. Ai, a razão do dito do 
meu amigo: "Aquilo por lá está se 
acabando". 

Sr. Presidente, nos fins do ano 
passado, ao comentar, desta tribuna, um 
relatório do ilustre economista 
Conselheiro Humberto Bastos, abordei, 
de par com a nossa conjuntura 
comercial, a disparidade econômica que 
se vai acentuando no país, problema que 
está começando a merecer, felizmente, a 
atenção dos poderes públicos. Ainda 
agora o vejo indigitado no relatório do 
Presidente do Banco do Brasil, referente 
ás atividades dêsse estabelecimento de 
crédito 
no ano de 52. 

Ao lado de outras assertivas  
dignas da ponderação do Govêrno, a 
clarividência do ilustre general  
Anápio Gomes aponta-nos essa crescente 
discordância a que me  
refiro. Ouçamos as suas palavras: 

" P o r  outro lado, note-se que as 
diversas regiões brasileiras não 
apresentam, no conjunto, 
desenvolvimento equilibrado, e que 
ilegível desnível se acentúa cada dia. 
Assim dois sérios encargos pesam sôbre 
os ombros das autoridades 
governamentais; romper os obstáculos 
que se opôrem à ílegivel das atividades 
econômicas nas regiões mais 
favorecidas e criar as indispensáveis 
condições de estímulo que possibilitem e 
propiciem, em bases permanentes, o 
trabalho e a melhoria do padrão de vida 
dos brasileiros que habitam as regiões 
menos desenvolvidas". 

Em seguida, pondera, com justeza: 
"Há que considerar, também a 

estreita dependendência em que o 
desenvolvimento de ilegível dos setores 
está das possibilidades que lhes sejam 
oferecidas por outros. 

Mais adiante, faz ilegível afirmativa 
sabida de tôdos, mas que, 
desgraçadamente, continua a sobressair 
no temário das nossas mais graves 
questões: 

"Entretanto, as atividades agrícolas 
não acompanham no mesmo passo o 
progresso industrial, pois crescem 
praticamente em ritmo vegetativo". 

Do que diz o eminente General 
Anápio Gomes ressalta que se acentúa 
cada dia o desnível econômico que 
existe entre as áreas atrazadas e as 
mais favorecidas do Brasil, estorvando o 
surto industrial e o progresso do país. 
Nada mais certo. Sem boa capacidade 
aquisitiva das populações, que absorvem 
os produtos industriais, e sem agricultura 
desenvolvida que subestruture a 
indústria, o nosso surto de progresso de 
tornará ilegível. Cumpre, pois, valorizar 
as regiões atrazadas, fomentando, 
sobretudos, as atividades agro-
pecuárias. 

Somos um país essencialmente 
agrícola, diz-se a cada passo. Mas a 
verdade é que se faz mistér grande dose 
de boa vontade para afirmá-lo nos dias 
de hoje. Não obstante a maioria dos 
brasileiros dedicar-se ao labor dos 
campos, a produção não cresce e 
escasscia-nos até o pão de cada dia. 
Enquanto no decênio 1940/1950, a 
população aumentou de 28%, a 
producão de alimentos teve um 
acréscimo de 11%. Daí, a necessidade 
de estarmos apelando para os mercados 
estrangeiros, onde nos vamos abastecer 
de gêneros alimentícios – até leite, ovos, 
aves e cebolas! – prejudicando dessarte 
a boa marcha do nosso comércio exterior 
e criando os mais pesados encargos à 
nossa balança de pagamentos. 

Além disso, declinam as nossas 
exportações, justamente quando mais precisamos 
importar, para satisfazer às prementes 
necessidades da nossa exposição industrial e da 
lavoura do país. Dos nossos vinte artigos principais 
de exportação, doze apresentaram decréscimo em 
1952: café, cacau, algodão, pinho, fios de algodão 
para tecelagem, fibras de sisal, cera de carnaúba, 
óleo de mamona, mate, couros, castanha do pará 
e mamona. A queda na exportação de alguns 
dêsses artigos atingiu cifras elevadas. O algodão 
em rama desceu de 143.412 toneladas para 
28.130; o pinho em bruto, de 649.049 para 
385.322; os couros salgados, de 40.104 para 
15.118.Quanto aos demais produtos, o ilegível 
não foi tão violento, mas não deixou de ser 
expressivo: na exportação do café registrou-se 
uma queda de 32.220 toneladas na do cacáu 
17.883; nas fibras de sisal, 28.000; na de mamona, 
15.000 toneladas. Confrontando ainda os números 
relativos às  nossas exportações em 1951 e 1952 
verifica-se que a percentagem do valor da café 
no total das exportações foi de 73,71 o que 
continua a situar o nosso comércio com o exterior 
no ilegível monocultural. 

Quero chamar ainda a atenção dos 
meus nobres colegas para os algarismos 
refer entes às nossas ilegível  
em 1952 comparados com a cifras do 
 

ano anterior. O total dessas exportações foi 
de 4.851.889 toneladas em 1951 e 
4.091.109 em 1952, havendo, por 
conseguinte, uma diferença para menos de 
760.780 toneladas. Baixou também a renda 
decorrente das exportações, que, nos anos 
citados, foi de 32.514.265 e  
26.064.993 milhares de cruzeiros, 
respectivamente, havendo portanto, um 
saldo negativo de 6.449.272 milhares de 
cruzeiros. 

Aprofundando um pouco esta análise 
da estrutura do nosso comércio exterior, 
vamos ver que a maioria dos Estados se 
acha em situação deficitária, no que 
r e s p e i t a  à  balança comercial. 
Atentemos nos algarismos que passarei a 
citar, representando milhares de cruzeiros, 
para facilidade da leitura. 

Em 1952, o Pará exportou 149.787 e 
importou 326.366; o Piauí nada exportou e 
importou 22.128; o Ceará, 175.774 e 
366.083; o Rio Grande do Norte, 51.299 e 
83.224; Pernambuco, 300.366 e 1.732.364; 
Alagôas, 24.782 e 36.648; Sergipe, nada 
exportou e importou 638; Rio de Janeiro, 
284.691 e 50.785; o Distrito Federal 
4.539.181 e 12.258.910; São Paulo, 
12.145.683 e ilegível; o Rio Grande do 
Sul, 1.075.802 e 2.704.658; Mato Grosso, 
ilegível e ilegível. A diferença a favor do 
Estado do Rio é aparente, porquanto o seu 
comércio com o exterior se faz, em grande 
parte, atraves desta Capital. Quanto as 
exportações e importações de Minas e 
Goiás, acham-se se englobadas nos dados 
das outras unidades da Federação. Pelos 
dados estatísticos que compulsei,  
apenas o Amazonas, o Maranhão, a 
Paraíba, a Bahia, o Espírito Santo, o  
Pará e Santa Catarina apresentam  
saldo positivo no intercâmbio com o 
estrangeiro. 

Das cifras que acabo de ler se infere 
que as atividades da nossa economia, do 
nosso comercio exportador marcham ao 
sabor da sorte, ilegível, sem diretrizes. 
ilegível da "instituição de uma sábia 
conveniente política comercial, por que 
tanto se ilegível êsse grande brasileiro 
que -foi Roberto Simonsen, o tantas vêzes 
reclamada nos seus substanciosos 
trabalhos, pelo conselheiro Humberto 
Bastos. Cheio de razões estava o espírito 
lúcido do deputado Euvaldo Loddi ao 
asseverar que, entre nós "se consagrou o 
acaso coma diretriz econômica. Ao bater-se 
pela reforma de base, nesta Casa, o  
ilegível colega Senador Alberto  
Pasqualini, apontava tambem esse  
grave defeito da nossa máquina 
administrativa. 

Sr. Presidente, Roberto ilegível 
dizia, em I937, que "o nosso ilegível em 
ilegível que até hoje não soubemos 
aproveitar", e ilegível em seguida, o que 
ocorreu ilegível e outros produtos que já 
ilegível na pauta da exportação em virtude 
da concorrencia ilegível. No tocante ao 
cafe, manifestava-se preocupado com o seu 
futuro, em v i s t a  d o  estímulo dado a 
produção cafeeira em vários em vários 
países. 

Cada vez mais os fatos estão 
justificando as apreensões do cidadão 
brasileiro. Além dos ilegível vizinhos, 
outros estão surgindo por esse mundo 
em fora, pondo em ilegível a importância 
da nossa ilegível. Ainda há pouco 
tempo, ilegível tema, o engenheiro Luiz 
Canazio, de volta da Afríca que visitara 
quatorze países chamava a nossa 
atenção para a crescente expansão  
econômica do contingente ilegível 
desenvolvimento que ali vem tendo a 
cultura cafeeira. 

Por outro lado, "o rei ilegível 
também à lista dos ilegível. Esta 
afirmação – por sinal que das mais 
alarmantes – feita em fevereiro  
último, uma autoridade no ilegível, 
o Sr. Fernando de Almeida Prado, 
Presidente da Bolsa de Mercadorias de 
São Paulo. E, se não me engano, 
 

nesta Casa, o nobre colega Senador 
Chateaubriand manifestou idêntico 
parecer. 

Por tudo isso é patente que as perspectivas para o café e para a economia brasileira se nos apresentam sombrias. Não é outra a opinião do "Correio da Manhã", o grande órgão carioca, sempre na vanguarda em defesa dos altos interêsses nacionais.Um editorial dêsse matutino, sob o tí tulo "A Monocultura" assim comentava, faz pouco, a situação do ex -ouro branco e do café, o rei dos nossos produtos, Mas na iminência de perder a majestade: "Acontece assim com a nossa política do algodão: a exportação, 
que em 1949 ainda alcançou o valor de 
2.007 milhões de cruzeiros caiu, nos 
para o café e para a economia 
brasileira se nos apresentam sombrias. 
Não é outra a opinião do "Correio da 
Manhã, o grande órgão carioca, sempre 
na vanguarda em defesa dos altos 
interêsses nacionais. Um editorial 
dêsse matutino, sob o título "A 
Monocultura" assim comentava, faz 
pouco, a situação do ex-outo branco e 
do café, o rei dos nossos produtos, mas 
na iminência de perder a majestade: 
"Acontece assim com a nossa política 
do algodâo: a exportação, quem em 
1949 ainda alcançou o valor de 2.007 
milhões de cruzeiros, caiu, nos 
primeiros mêses de 1952, para apenas 
531 milhões. E' fato capaz de inspirar 
as mais sérias preocupações e medidas 
de mergência. Mas, a gravidade toda 
do caso so se revela quando o 
comparamos com outros fatos, mais 
comparáveis, aqueles que nos 
permitem aguentar, por enquanto, tão 
grande prejuizo: é a alta da exportação 
do café. Em 1949, exportamos café no 
valor de 11.611 milhões de cruzeiros. 
Mas, durante os primeiros oito meses 
de 1952, a exportação desse produto ja 
foi além da casa dos 12 milhões. 
Graças e só graças a alta do café 
podemos suportar a baixa do algodão. 
Mas êsse fato, aprentemnte  favorável, 
e o mais sério de todos. 

O SR. APOLÔNIO SALES:  – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA:  – 
Com multo prazer. 

O SR. APOLÔNIO SALES:  – De 
acôrdo com as ilegível que o nobre 
colega, com tanta precisão, acaba de 
citar a exportação do café em 1952 
superou o nível registrado em 1949. E, 
como salientou V, Ex.ª, esse aumento 
decorreu da alta do preço do produto. 
Verif ica-se, portanto, que, se a alta de 
preço tivesse sido determinada em 
virtude do cambio estar a Cr$ I8,60, 
não teria havido tal elevação. A alta de 
preço foi determinada unicamente pela 
escassês da rubiácea. ilegível 
ocorrência de lição e de advertência 
aqueles que ilegível ajustar taxa 
cambial ao seu justo valor: O ajustar 
taxa cambial ao seu justo valor não 
provocara a queda da exportação do 
café; ao contrario, proporcionara ao 
agricultor brasileiro a compensação a 
que faz juz. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA:  – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª 

ilegível vertiginosa do ilegível 
durante os últimos dois anos tem todas 
as características de um ilegível e, de 
uma conjuntura que não ilegível por 
tempo indefinido. Não é preciso 
esperar, com ansiedade que se repita, 
pela intervenção de futuros produtores 
africanos, o que aconteceu depois 
ilegível com o ilegível da borracha 
silvestre, pela intervenção das ilegível 
asiatico. Sem intervenção estrangeira 
ilegível da nossa história. Foi então 
que ilegível a nossa história 
economica , para ilegível a que a 
ilegível em grande ilegível do algodão. 
Hoje estamos ilegível das ruínas dessa 
construção economica. 

Diante das ruínas dessa  
construção ilegível, como diz o correio 
da Manha, construção que tanto 
enaltece a capacidade da esperosa 
gente paulista, os estadistas brasileiros 
estão, na maioria, ilegível por culpados. 
E mais que todos o ilegível do Sr. 
Presidente da República e os seus 
dignos Ministros, particularmente  os 
Srs. José Américo, Osvaldo  
Aranha e João Cleophas, sôbre cujos 
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ombros pesa, nesta hora, um mundo de 
responsabilidade. Sim, um mundo de 
tremendas responsabilidades! A conjuntura é 
das mais sérias, todos o reconhecem: grande 
a necessidade de divisas, decrescentes as 
exportações, pesadíssimos os nossos 
compromissos no exterior, estagnada a 
agricultura e, nos horizontes, sinais de que se 
avizinha novo 1929. 

Por sôbre tudo isso, agora, os efeitos 
calamitosos da geada. Ao que informa a 
Fôlha da Manhã da capital bandeirante, a 
queda da safra cafeeira de 1954, naquele 
Estado, foi estimada em 33% e o Paraná 
colheria apenas um milhão de sacas de café, 
quando a estimativa era de seis milhões. 
Além dos cafezais, foram também 
danificadas outras culturas e as pastagens. 
Mesmo que sejam pessimistas os cálculos, 
vê-se claramente que mais uma desgraça – 
verdadeira catástrofe para aquelas regiões – 
desaba sôbre a nossa produção, atingindo de 
modo particular o fator vital da nossa 
economia. Cogita-se já de uma política 
agrícola de emergência capaz de 
contrabalançar os imensos prejuízos 
decorrentes da calamidade. 

Sgnifica tudo isso, Sr. Presidente, que 
estamos caminhando a passos Iargos, para a 
mais grave crise econômica da nossa 
história. O próprio titular da Fazenda, que 
ama a decisão e a clareza, afirmou que "a 
situação vai melhorar, porque é impossível 
piorar". Não pode haver esperança mais 
precária tanto mais quanto vem da boca de 
um homem desassombrado e otimista. E 
note-se que, o prognóstico está falhando: a 
situação piora a olhos vistos. Felizmente, o 
timoneiro do barco das finanças não 
desconhece os perigos do mar em que 
navega. Ainda há poucos dias afirmava êle 
que "o Brasil vive num pé só, o café, por isso 
vive aos saltos. Das mais duras realidades, 
essa máxime numa época em que dois pés é 
ainda pouco; mas coisa muito mais grave é 
saber-se que êsse pé está bichado. 

Que Deus ilumine o Sr. Presidente da 
República e os seus Ministros, para que 
possam, com a ajuda dos bons brasileiros 
arrostar e vencer esta crise e conjurar o caos. 
De todo coração o desejamos todos nós. Mas 
a verdade é que com tamanhos escândalos e 
descalabros que enegrecem os dias 
históricos que atravessamos, a Nação 
começa a descrer dos homens que a 
governam, olhando-os já como incapazes e 
impotentes para enfrentar a gravidade da 
situação. Não devemos porém, desesperar. 
InteIigência e capacidade não lhes falacem, 
Falta, sobretudo, ao Govêrno a 
inquebrantável determinação de, doa a quem 
doer, fira a quem ferir, fazer gravitar a 
máquina da administração na órbita da 
austeridade, da moralidade, entre o bem-
estar do povo e a prosperidade do país – 
povo e país defraudados, canoliados, 
exauridos por insaciável malta de 
aproveitadores e aventureiros sem 
entranhas. Essa a reforma por excelência, a 
reforma que está a exigir a nação. Urge, pois 
tome o Poder público êsse novo caminho, 
êsse rumo sancador, o único meio capaz de 
remediar os males da hora presente, e 
acreditá-lo perante a opinião Creio que êsse 
dia tão desejado poderá tardar um pouco 
mas virá, não tenho dúvida. 

Mas, Sr. Presidente, não só a derrocada 
do algodão, a geada, e a ameaça que 
impende sôbre o futuro do café são as 
causas das apreensões de quantos se põem 
a cogitar na sorte de nosso povo. O profundo 
desnível econômico que se acentua entre 
certas regiões brasileiras, é também 
problema da maior transcendência. 

Falamos com orgulho do surto industrial 
que apresenta o país. De fato é motivo de 
desvanecimento. Mas não ilegível este 
ilegível; não podem ilegível as indústrias 
onde ilegível os labores agrários e com êles, 
a população camponesa. Estão elas a 
depender, grandemente, de ma- 
 

térias primas de origem agro-pecuária e do 
poder aquisitivo do homem do campo. 
Demais disso, sem abundância de gêneros 
alimentícios, torna-se a mão de obra 
fisicamente incapaz, faltosa e cada vez mais 
cara. Sem os progressos a que atingiu a sua 
agricultura, não teriam jamais os Estados 
Unidos empunhado o bastão de comando 
neste momento sombrio da história. 

Vem muito a pêlo citar êstes trechos da 
"Reforma Agrária", trabalho da lavra do 
brilhante professor baiano, Deputado Nestor 
Duarte: 

"Não há desenvolvimento industrial que 
possa persistir sem uma agricultura 
municiadora de matéria prima e de alimentos 
e organizada em moldes de assegurar, pela 
prosperidade e riqueza do campo, o grande 
mercado interno de uma nação. Todo o 
movimento industrial deve coincidir com igual 
movimento da economia agrícola, para 
desempenhar esta o papel de suporte e o 
fator de absorção da riqueza industrial. Essa 
a razão por que todo país industrial possui 
igualmente uma agricultura próspera e 
desenvolvida. 

Ora, Sr. Presidente, pelo que aí fica 
expresso, conclui-se que, par e passo com o 
desenvolvimento industrial, deve marchar o 
progresso dos campos, que o lastreia, 
fortalece e lhe dá perenidade. Do contrário, 
por mais suntuosa que a obra seja, assinala-
a sempre o cunho da precariedade. E' 
precisamente isso o que ocorre entre nós. 
Enquanto a expansão industrial do Sul faz 
abundar de ufania a nossa alma de patriota, 
o pauperismo do Norte e do Centro enche de 
preocupações e tristezas o nosso coração de 
bresileiros. 

Quanto aos sertões do Nordeste, onde 
moureja um quinto da nossa população vai-
se eternizando o atraso que todos 
deploramos. A agricultura, pouco mais 
adiantada que a da idade da pedra polida, e 
sujeita aos azares do clima implacável, tem 
retrogradado nos últimos anos a tal ponto, 
que até a farinha de mandioca lá se importa 
do Sul. Pelo Norte e Centro, não é melhor a 
situação na maioria das áreas geo-
econômicas. Em tais circunstâncias, os 
camponeses definham e degradam-se na 
miséria, ou abandonam suas terras, que cada 
vez mais se despovoam e empobrecem, 
emigram para as cidades, os centros 
industriais e os campos do Sul, atraídos pelo 
melhor teor de vida. Nos centros urbanos 
como acontece aqui e em São Paulo, não 
obstante o concurso que vêm trazer às 
indústrias estão criando sérios problemas a 
administração pública. Em consequência 
pauperizam-se as zonas agrícolas crescem 
desmesuradamente as cidades, a vida 
urbana complica-se de tôda forma, 
apresentando, quase sempre, este 
espetáculo deprimente: ao lado de uma 
civilização de principes, a miséria extrema 
dos párias. 

O SR. ANTÔNIO BAYMA: – Muito bem. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Nesta 

maravilhosa cidade, vegetam 600 mil 
favelados, isto é, em plena metrópole do luxo 
e do conforto mais requintados, 600 mil 
brasileiros vivem na mesma miséria das 
zonas mais pobres do país. Esse contraste 
desolador retrata o panorama da economia 
nacional, a profunda disparidade de 
desenvolvimento das regiões do Sul e do 
Norte, onde os padrões de vida  
constituem verdadeira antinomia. E Essa 
desigualdade "acentua-se cada dia" como 
bem asseverou o Presidente do Banco do 
Brasil. 

Para deixá-la bem viva diante dos olhos 
dos meus eminentes colegas, peço-lhes a 
atenção para as cifras que vou citar, 
extraídas de magnífico trabalho do Dr. 
Colombo de Souza, notável professor 
cearense: "Podemos afirmar que mais de 
85% do numerário do país circula  
na quadrilátero Rio – Minas –  
São Paulo – Rio Grande do 
 

Sul, e que sómente o eixo Rio - São Paulo, 
concorre com 73% do imposto de renda. 
Enquanto no Norte e Nordeste se situam 
3.396 fábricas, no Sul funcionam 19.924 das 
quais 12.306 em São Paulo. Sómente o Rio 
Grande do Sul conta com 4.413, 
estabelecimentos industriais, muito mais que 
todo o Nordeste e Norte reunidos. Tôdas as 
fábricas do Nordeste produziram em 1949, 
um total de 8,8 bilhões de cruzeiros, 
enquanto as do Sul atingiram a cifra de 77,4 
bilhões. A produção do Rio Grande do Sul foi 
de 10,1 bilhões de cruzeiros superior à de 
todo o Nordeste. A êsses dados do professor 
Colombo de Souza, acrescendo estoutros 
que mostram, fielmente, êsses dois Brasis 
econômicamente antípodas, essa crescente 
opulência e essa progressiva miséria que 
tanto dividem a coletividade nacional. O total 
das nossas importações, em 1952 foi da 
ordem de 37 bilhões de cruzeiros, e sómente 
o Distrito Federal recebeu 12 bilhões e 259 
milhões. Somados êsses números aos 
referentes a São Paulo, 17 bilhões e 368 
milhões, teremos a soma de 29 bilhões e 627 
milhões, quase a totalidade da importação do 
país, concentrada, assim, nesses dois 
centros comerciais. 

Vê-se, Sr. Presidente, nas cifras que aí 
ficam, o centripetismo da vida brasileira, a 
excessiva centralização da nossa vida 
econômica e comercial, centralização que, 
com o andar do tempo, não poderá deixar de 
trazer graves consequências à nossa 
expansão industrial, ao desenvolvimento do 
país e à própria unidade da nação. 

Meus nobres colegas, não vejam nesta 
perfunctória análise espírito regionalista ou 
animadversão contra os felizes irmãos do 
Sul, que, inteligentes e operosos, nas duras 
lides dos campos e nas colmeias das fábricas 
tanto têm engrandecido o Brasil. Que cada 
vez mais cresçam e progridam para o bem da 
pátria comum. Mas que êsses rurícolas do 
Centro e do Norte não fiquem à margem da 
História, empobrecidos e humilhados como 
aquêle "primo pobre" tão conhecido dos 
rádio-ouvintes, perfeito simbolo dos meus 
compatrícios do Nordeste. Que colaborem no 
febril labor da economia brasileira. Que 
sejam também compartes assíduos nos 
festins da vida nacional. Que participem 
intensamente da obra grandiosa, do 
progresso do Brasil. Que sejam em suma, 
incorporados à civlização brasileira. Verdade 
é que algo já se tem feito nesse sentido. O 
Congresso vem cumprindo o seu dever. 
Projetos do mais alto alcance econômico e 
social têm sido votados. Os dispositios 
constitucionais visando à valorização do 
Poligono das Sêcas, à recuperação da 
Amazônia, ao aproveitamento do Vale do 
São Francisco, à melhoria financeira das 
Prefeituras, ilegível os constituintes de 46. 
Mas muito pouco se tem realizado e sem 
resultados apreciáveis. 

Sirva de exemplo o problema das 
sêcas, sem boa perspectiva de solução 
porque encarado sem a profundeza 
continuidade e pertinácia que exige tarefa de 
tal magnitude. O Banco do Nordeste, que irá 
fornecer àquelas regiões o crédito 
indispensável aos labores agro-pecuários, 
arrasta-se ainda na fase de incorporação. 
Além de medidas de emergência, pouco mais 
se tem feito de prático e perdurável. Apenas 
a Hidroéletrica do São Francisco começa a 
tornar-se realidade; mas passará muito 
tempo ainda, até que venha a fruir dos seus 
benefícios a gente sertaneja. E o ciclo do 
flagelo continua a repetir-se, saárizando a 
terra, despovoando as vilas, degradando o 
nordestino. 

Num deserto cortado por um  
rio, floresceu a grande civilização dos  
Faraós. Alguns milênios depois, no  
alvorecer da idade atômica, morre-se de 
fome e sede nas livres terras da América, 
onde os índices pluviométricos, são 
superiores às de muitas regiões fertéis do 
globo. Não nos faltam, os 
 

Rebouças, os Gabaglias, os Pompeus, 
os Arrojados Lisbôa. Os Epitácios é que nos 
têm faltado. Mas um grande paraibano 
comanda agora a grande batalha, o Ministro 
José Américo, de quem muito esperam os 
caboclos do Nordeste. 

Sr. Presidente, entre os complexos 
problemas que se antolham aos governantes 
e aos homens de responsabilidade, é 
evidente que avulta êste: integrar as áreas 
geo-económicas marginais no progresso do 
país. Essa uma das grandes tarefas para a 
qual devem convergir, com determinação e 
sem descontinuidade, os esforços dos 
Poderes Públicos, a fim de que desapareçam 
os óbices que entravam o desenvolvimento 
harmônico das várias regiões do país, 
motivando êsse profundo e deplorável 
desajustamento na vida nacional. Para 
empreendimento tão grandioso, não basta a 
decisão e o empenho do Govêrno, não basta 
a diligência e a colaboração de quantos não 
perderam a fé nos destinos da Pátria; faz-se 
mister, ainda, planejamento, segura diretriz, 
decisão firme austeridade, espírito de 
sacrifício, tudo isso norteado pelos princípios 
de moral e da fraternidade cristã. 

Sr. Presidente, pouco antes de falecer, 
Roberto Simonsen, o valorosa apitão da 
indústria paulista, versando êste triste têma 
nesta Casa, clamando pela adoção urgente 
de uma política de valorização das áreas 
sub-desenvolvidas, assim expressou a 
mágua que lhe feria o largo coração da 
patriota: "Tudo e qualquer brasileiro de 
consciências, por mais abastada que seja, 
vivendo no melhor centro do Brasil, não 
pode deixar de sofrer ao lembrar-se da 
situação precária dos seus irmãos menos 
favorecidos da sorte. 

Ao repetir estas palavras do saudoso 
lider industrial, estou certo de que todos nós 
temos o pensamento voltado para essas 
regiões empobrcidas, para êsses milhões de 
desventurados patrícios a quem está 
faltando, nesta hora, por culpa da incúria e 
imprevidência dos nossos dirigentes, aquele 
mínimo de bem estar a que faz jus tôda 
criatura humana. E contristados ilegível essa 
desoladora visão que nos humilha a todos 
nós, e apouca e desabona os nossos 
homens de govêrno daqui lhes mandamos a 
mensagem do nosso dever e da nossa 
solidariedade a afirmação de que a bandeira 
empunhada por Roberto Simonsen – a 
bandeira da redenção dos brasileiros 
esquecidos – está flutuando e flutuará 
sempre no Senado Brasileiro. (Palmas. Muito 
bem; muito bem. O orador é cumprimentado). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Ivo 
d'Aquino, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Não se achando presente o nobre 
Senador Ivo d'Aquino, dou a palavra ao nobre 
Senador Apolonio Sales, terceiro orador 
inscrito. (Pausa). 

Não se encontrando no recinto o nobre 
Senador Apolonio Sales, dou a palavra ao 
nobre Senador Alencastro Guimarães quarto 
orador inscrito (Pausa). 

Não se achando também presente o 
nobre Senador Alencastro Guimarães dou a 
palavra ao nobre Senador Gomes de 
Oliveira, quinto orador inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, senhores Senadores. 

Um dos assuntos que mais estão 
empolgando os meios dos trabalhadores é o 
referente à organização sindical, no que diz 
com a unidade ou com a pluralidade. 

Como sabe o Senado, o projeto de 
organização sindical foi elaborado por uma 
Comissão Mista de Senadores e Deputados. 
Aprovado pela Câmara, continha dispositivo 
referente à unidade sindical. Foi com esta 
orientação que o projeto veio para o Senado. 
Aqui 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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como relator da matéria na Comissão de 
Legislação Social, mantive o mesmo ponto 
de vista. Entretanto, entendeu o plenário de 
aprovar emenda no sentido de modificar essa 
orientação e estabelecendo a pluralidade 
sindical. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com 
todo o prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Aliás, contra o meu voto. Manifestei-me pela 
Unidade sindical. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – V. Ex.ª 
honrou meu parecer, com o apoio do seu 
voto. 

Sr. Presidente, o Projeto já se encontra 
na Câmara dos Deputados, onde suscita os 
mais vivos debates controvérsias. As próprias 
correntes partidárias que ali se chocam, 
estão tomando posição: uma, no sentido de 
manter o dispositivo do Projeto, ou seja, o da 
unidade sindical; outra – parece que até em 
maioria – com o objetivo de modificar essa 
orientação. 

Também tem surgido criticas e, pode-se 
dizer, alguma exploração política, dizendo-se 
que a unidade sindical interessa a 
determinada política do governo. 

Sr. Presidente, devo declarar que, nesta 
Casa, mantive o ponto de vista da unidade 
sindical, sem nenhuma preocupação de 
atender ou de agradar ao govêrno, mesmo 
porque o govêrno não tinha ponto de vista 
definido na questão. Senti quanto me foi 
difícil – como membro de um Partido que 
deve ter posição definida em certos casos, 
Inclusive nêste – fixar minha orientação, 
levado por considerações doutrinárias. 
Firmei-me, porém, nesse objetivo e tive a 
sorte de vê-lo confirmado pelo meu Partido, o 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

Posteriormente, a Comissão de Estudos 
do PTB, examinando a matéria também com 
a mesma isenção e sem nenhuma 
preocupação de atender a este ou àquele 
ponto de vista do Govêrno, fixou-se nessa 
orientação. E temos visto, em vários pontos 
do país, as organizações sindicais 
manifestam-se no mesmo sentido. 

Sr. Presidente, o assunto se encontra 
na última fase de discussão na Câmara dos 
Deputados. É, portanto, momentoso que 
ainda debata a matéria para esclarecer, em 
definitivo a posição em que me coloquei, 
nesta Casa ,e a em que se firmou o meu 
Partido, ao examinar, dentro do aspecto 
doutrinário, a unidade sindical. 

É certo que, quanto à unidade ou 
pluralidade, a matéria envolve outra questão 
básica e de grande importância – a da 
liberdade sindical. 

Os que discutem com certa ilegível, 
vamos dizer, com prevenção do Governo, 
entendem que a unidade sindical interessa a 
êle ou a determinada politica, para que possa 
manter o predomínio, a influência o controle 
junto às organizações sindicais. 

Há, entretanto de equivoco neste 
raciocinio, neste conceito em tôrno do 
assunto. 

A unidade sindical foi conservada ao 
projeto e sustentada pelo meu partido dentro 
do pensamento de se manter também a 
liberdade sindical, que se efetiva pela 
independência em que se coIocam os 
sindicatos em face do govêrno. 

É certo que os sindicatos foram 
submetidos a certo controle Poder Público 
em nosso País. Dentro dessa orientação é 
que se organizaram entre nós. Quer quanto à 
sua organização, quer relativamente ao seu 
funcionamento, o Poder Público exerce hoje. 
lnegàvelmente, em face das leis em vigor, 
influência decisiva na vida dos sindicatos. 

Sr. Presidente, se quiséssemos manter 
a unidade sindical dentro da orientação que 
as leis atuais estabeleceram para a vida 
sindical, quer dizer, de contrôle dos 
sindicatos, evidentemente as dúvidas, as 
suspeitas e as críticas teriam algum 
fundamento. 

Mas o projeto de lei de organização 
sindical ruma para um sentido, para um ponto 
de vista diferente: tira do Poder Público  
vale dizer do 
 

Ministério do Trabalho, tôda a influência  
que lhe proporcionam as leis atuais.  
Cria-se uma câmara sindical,  
independente do Govêrno, constituída  
por cinco membros, sendo dois 
representantes dos sindicatos dos 
trabalhadores, outros dois dos  
sindicatos patronais e um apenas, o 
presidente desse digno, designado pelo 
Govêrno Federal. 

Por esta forma, entrosou-se o  
sindicato nesta entidade – a Câmara  
Sindical – para, justamente, afastá-lo  
da influencia e do contrôle que o  
Ministério do Trabalho hoje exerce sôbre os 
sindicatos. 

A Câmara Sindical é o órgão  
imaginado pelo ilustre ex-Deputado  
João Mangabeira, com a preocupação 
acirrada – pode-se dizer – de libertar os 
sindicatos da influência governamental. 
Proposta a medida, logrou aprovação  
de Comissão Especial conjunta que teve  
a tarefa de estudar o projeto. 

Assim, a Câmara Sindical será 
realmente, o órgão central daquele sindicato 
e constituir-se-á livremente pelas 
organizações sindicais, apenas com um 
apêndice. – o seu Presidente – ligando os 
órgãos sindicais ao Poder Público. Sr. 
Presidente, compreendemos a unidade 
sindical não só desta orientação,  
como também de uma organização  
que assegura a perfeita liberdade  
dos sindicatos, Desde que êles  
possam organizar-se livremente; desde  
que livremente possam funcionar não  
vemos os inconvenientes que se  
apontam contra a unidade sindical. 

Dentro de um sindicato único e 
exclusivo, operando numa determinada  
área geográfica, é possível que as  
correntes divergentes atuem livremente  
para elegerem as suas diretorias. Não é 
preciso que haja mais de dois  
ou três sindicatos da mesma categoria  
para que os trabalhadores possam  
exercer as suas atividades sindicais  
com liberdade. Basta que exista uma 
organização independente.podendo escolher 
as suas diretorias para que a liberdade 
sindical esteja assegurada. Não há 
necessidade de se permitir que os 
divergentes de um sindicato saiam dele para 
constituir outro. Dentro do próprio sindicato, 
como já temos visto em vários deles, as 
correntes contrarias atuam e vencem, 
constituindo outra diretoria, Já vimos até se 
formar uma diretoria comunista, devotada, 
contudo, em prélio posterior. 

Assim, Sr. Presidente, a unidade 
sindical, dentro da orientação do projeto,  
não exclui o principio da liberdade.  
Permite, todavia, que os trabalhadores,  
por serem em maior número,  
tenham consequentemente, mais  
sindicatos e certa ordem na vida  
sindical. Admitir que na mesma área,  
na mesma circunscrição ou zona, se  
crie mais de um sindicato de  
idêntica categoria e estabelecer o  
tumulto. Foi o que o projeto teve em  
vista evitar. 

Repito, Sr. Presidente: a  
unidade sindical não anula o principio  
da liberdade; estabelece, apenas, ordem  
na vida sindical e, também, na vida  
social. Foi dentro dêsse pensamento  
que se orientou o Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

Não vejo, portanto, razão para o  
alarma que, em certos setores, se  
está fazendo contra o principio da unidade 
sindical, consagrada no projeto. Além  
do mais, observamos que os  
trabalhadores de todo o Brasil  
estão pressentindo os incovenientes da 
pluralidade sindical. Dia a dia se  
movimentam no sentido de que seja  
mantido o projeto na forma originária. 

Peço a atenção dos Senhores 
Deputados para o espírito que dominou  
no projeto de organização sindical.  
Em absoluto procura cercear o principio  
da liberdade; ao contrário a  
liberdade sindical é perfeitamente as- 
 

segurada. Portanto, tão sómente,  
atender a uma aspiração que vem  
sendo sentida e demonstrada em  
todos os setores trabalhistas do país  
e àquele principio de ordem que se  
ficará suficientemente assegurado dentro  
da unidade sindical. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
um requerimento que vai ser lido. 

É lido o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

N.º 197 – 1953 
 
O Projeto de Lei da Câmara nº. 36,  

de 1953, encontra-se no Senado ha  
mais de um mês, sendo que na Comissão  
de Diplomacia já desde maio. Não creio  
que haja propósito de retardamento. Na 
ausência do Senador Bernardes Filho, 
procurei o Presidente daquela  
Comissão, o nobre Senador Mello Vianna,  
a quem devoto particular estima e  
subida consideração, para  
perguntar-lhe se molestara com a 
apresentação, por num, requerimento 
solicitando fôsse o aludido projeto  
dado para Ordem do Dia dos  
nossos trabalhos. S. Ex.ª com a fidalguia  
e franqueza que lhe são peculiares,  
disse-me: 

"Absolutamente, mesmo porque sou 
contrário a sua aprovação" 

Assim, Sr. Presidente, com apoio  
no que prescrevo o art. 90, § 4º de 
Regimento, requeiro que seja ele dado para 
Ordem do Dia oferecendo pareceres  
verbais as Comissões de Diplomacia  
e de Finanças. 

Sala das Sessões, em 10 de julho de 
1953. – Joaquim Pires. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 
que acaba de ser lido refere-se ao Projeto  
de Lei da Câmara dos Deputados nº 36,  
de 1953, que cria cargos diplomáticos e 
restabelece outros, no Ministério das 
Relações Exteriores. 

A proposição acha-se distribuidor  
à Comissão de Relações Exteriores,  
desde 25 de maio do corrente ano,  
devendo ir também a Comissão de  
Finanças. requerimento do nobre  
Senador Joaquim Pires pede a inclusão  
do projeto em ordem do dia, para que,  
sôbre êle, deem pareceres verbais,  
em plenário, as referidas Comissões. 
requerimento não encontra apôio regimental, 
A Comissão de Relações Exteriores  
esgotou, realmente, o prazo de que  
dispunha para opinar sôbre a matéria.  
A Comissão de Finanças, porém, ainda  
não recebeu o projeto. 

A medida aplicável ao caso é, a  
prevista no artigo 90, letra "a", do Regimento 
Interno, combinado com o § 4º do mesmo 
artigo. 

O artigo 90 declara: 
"As matérias sujeitas a exame  

das Comissões só serão incluídas na  
ordem do dia, vinte e quatro horas depois  
da distribuição do avulso, com o  
respectivo, parecer podendo  
sê-lo, entretanto, independente dessa 
exigência: 

a – por deliberação do Senado a 
requerimento do qualquer Senador. se 
transcorridos os prazos regimentais sem 
apresentação do parecer" 

O § 4º prescreve: 
"Quando, na hipótese da letra "a",  

o projeto houver sido distribuído a  
diversas Comissões, tendo uma  
delas excedido o prazo regimental para  
seu pronunciamento, a matéria  
será encaminhada à Comissão que  
deva seguir no seu exame. Incluída  
a matéria, oportunamente, em ordem  
do dia, sem o parecer da Comissão  
que motivou o requerimento, a esta  
cumpre manifestar-se oralmente em 
plenário". 

É portanto. Nestes termos – para que  
se o requerimento for aprovado. 

o projeto vá à Comissão de Finanças o que a 
Mesa o aceita. 

Os Senhores Senadores que,  
para e efeito regimental, apoiam o 
requerimento do nobre Senador  
Joaquim Pires queiram permanecer 
sentados, 

(Pausa). 
Está apoiado. 
Em discusso o requerimento, 
O SR. MELLO VIANNA (*): –

Sr.Presidente, não há, da minha parte, o 
menor intuito de impedir a votação do 
requerimento ora em discussão. 

Desejo, apenas, trazer um 
esclarecimento ao Senado a respeito do 
prazo que se devia computar à Comissão de 
Relações Exteriores. 

O Projeto nº. 36, de 1953, chegando  
a essa Comissão, foi  
imediatamente distribuído ao nobre  
Senador Hamilton Nogueira S. Ex.ª  
dentro de breve tempo, apresentou  
parecer, estudando o projeto em todos  
os seus detalhes. Entretanto, a êsse  
parecer contrapôs voto divergente  
o senhor Senador Georgino  
Avelino. 

O nobre senador Bernardes  
Filho solicitou vista da matéria. Deveria  
ter trazido seu voto na segunda-feira  
próxima passada. Não o fez,  
entretanto, porque o Senado não se  
reuniu nêsse dia, em virtude da  
chegada, a esta capital dos restos  
mortais da Princesa Izabel, a cujas 
solenidades os senhores Senadores  
tiveram que comparecer, cumprindo  
dever cívico, ou representando esta  
Casa. 

Na próxima segunda-feira haverá 
reunião ordinaria da Comissão de  
Relações Exteriores e S. Ex.ª  
então, certamente apresentará seu voto.  
Não sei o sentido, mas disse que trazia seu 
voto. Não poderia ter convocado sessões 
extraordinárias, porque.os, ilustres membros 
da Comissão têm apresentado seus 
pareceres regularmente, nas sessões 
ordinárias. As sessões extraordinárias 
deixariam de ter razão de ser por falta de 
objeto liberar. 

Pela letra do Regimento, há sessões 
ordinárias semanais, sendo a próxima na 
segunda-feira. E' de se esperar nessa data, o 
pronunciamento do nobre Senador Bernardes 
Filho. 

Esta a explicação que, sem outro intuito 
ou propósito desejava dar o Senado, rara que 
não vairasse sôbre a Comissão de Relações 
Exteriores suspeita de decidia ou descuido 
no cumprimento do dever (Muito Bem). 

O SR. JOAQUIM PIRES (Pela Ordem): 
– Sr. Presidente satisfeito com as explcações 
oferecidas pelo ilustre Senador Mello Vianna, 
peço a V. Ex.ª. se digne de considerar o 
pedido que ora faço de retirada do 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo às 
ponderações de V. Ex.ª a Mesa defere o 
requerimento de retirada do projeto. 

Acaba de chegar à Mesa a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 1951. 

Vai ser lida.pelo Sr. 1º. Secretário. 
E' lido o seguinte 
 

PARECER 
 

Nº 597, de 1953 Comissão do Redação. 
 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 
85, de 1951. 

 
Relator S. VeIloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fls. anexas) do Projeto de Lei nº 85 de 1951 
de iniciativa da Câmara dos Deputados, e 
uma retificação no art. 5º parágrafo único, por 
se tratar de simples alteração de ano. Sala 
da Comissão de Redação, em 10 de julho de 
1953. – Joaquim Pires Presidente em 
exercício. – Velloso Borges, Relator. – Costa 
Pereira. – AIoysio de Carvalho Filho. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador 
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ANEXO AO PARECER Nº 597-53 
 

Redação final do Projeto de Lei  
da câmara nº 85, de 1951 que cria o 
Ministério da Saúde e Assistência e dá  
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É criado o Ministério da saúde, 

ao qual ficarão afetos aos problemas ilegível 
à saúde humana. 

Parágrafo único. Fará parte do 
Ministério acima um Departamento de 
Administração, com Divisões de Pessoal, 
Material, Obras e Orçamento. 

Art. 2º. O Ministério da Educação e 
saúde passa denominar-se Ministério da 
Educação e Cultura". 

Parágrafo único. Passarão a depender 
diretamente do Departamento Nacional de 
Educação as Diretorias de Ensino, ora 
autônomas, no Ministério, da Educação e 
Saúde, 

Art. 3º. Ao Ministério da Saúde  
são transferidos todos os atuais  
órgãos e serviços do antigo da  
Educação e Saúde, atinentes a saúde e á 
criança, e desmembrados os que  
exerçam atividade em comum. 

Parágrafo único. Passarão, 
igualmente, para os quadros do novo 
Ministério todos os cargos, funções e seus 
ocupantes de serviços que hajam sido 
transferidos bem como parte do 
funcionalismo do Departamento de 
Administração do antigo Ministério da 
Educação e Saúde, que se tornar excedente 
em decorrência da criação do novo 
Ministério. 

Art. 4º. Da quantia a que se refere a 
alínea a, do art. 2º do Decreto nº 9.186, de 13 
de julho da 1946, um têrço será destinado ao 
Ministério da Saúde. 

Art. 5º. São transferidos para o novo 
Ministério da Saúde os saldos de dotações 
orçamentárias, destinados às repartições 
incorporadas se referido Ministério, inclusive 
as parcelas de dotações orçamentárias 
globais, cabendo ao Poder Executivo tomar 
as medidas administrativas convenientes. 

Parágrafo único. São, também 
transferidas as parceles das dotações 
constantes da Verba 3 do Orçamento do 
Ministério da Educação e Saúde, bem como 
a terceira parte da dotação constante do 
orçamento da Despesa para o ano de 1953 – 
na Verba 4 – Obras e Equipamentos – 
Consignação VI – Dotações diversas – Sub-
consignação II – Estudos e Projetos – 04 
Divisão de Obras – a) Ajustes com 
profissionais estranhos á Divisão de Obras 
para a liberação de projetos e levantamentos 
topográficos. 

Art. 6º Os créditos orçamentários  
e adicionais destinados ao Ministério  
da Saúde poderão ser depositados no  
Banco do Brasil à disposição do  
referido Ministério, de acôrdo com o  
critério que for estabelecido anualmente  
pelo Ministro de Estado. 

Parágrafo único. A comprovação do 
emprego destes créditos será feita, 
parceladamente, perante o Tribunal de 
Contas, 60 dias anos o término de cada 
trimestre, na forma da legislação em vigor, 
ouvido préviamente o Departamento de 
Administração. 

Art. 7º Os auxílios e subvenções 
consignados no orçamento do Ministério  
da Educação e Saúde, que se  
destinarem a atividades relacionadas com o 
Ministério da Saúde, são,  
igualmente, transferidos, nos têrmos do art. 
6º desta lei. 

Art. 8º. São criados os  
seguintes cargos, que serão providos  
em comissão ou em funções  
gratificadas:  

1 Ministro de Estado; 
1 Diretor do Departamento de 

Administração – D. A.; 
1 Diretor da Divisão do Pessoal D P.; 
1 Diretor da Divisão do Orçamento – D. 

O.; 
1 Diretor da Divisão de Material D. M.; 
1 Diretor da Divisão de Obras – D. Ob.; 

Funções Gratificadas 
5 de Secretario; 
1 Auxiliar de Gabinete; 
1 Chefe S, A;  
1 Chefe S C.; 
1 Chefe S. F; 
1 Chefe S. E. F; 
1 Chefe S. A; 
1 Chefe S R F; 
2 Chefes D. O; 
Art. 9º Para a execução a presente lei, o 

Ministro da Saúde apresentará, ao 
Presidente da República - dentro em 60 dias, 
o regulamento a ser expedido, regendo-se, 
provisóriamente, o Ministério da Saúde, pelo 
do Ministério da Educação e Saúde, na parte 
que lhe for aplicavel. 

Art. 10. É aberto ao Ministério da Saúde 
o créditos especial serviços e encargos, de 
Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil cruzeiros). para ocorrer às despesas com 
a execução da presente Iei. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação o, revogadas distinções 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 
matéria que tramita em rigor de urgência a 
redação final que acaba de ser lida figurará 
na ordem do dia da próxima sessão. 

Comparecem os seguintes Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ferreira de Sousa  
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Ismar de Góes. 
Júlio Leite. 
Durval Cruz. 
Alfredo Neves. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna (14). 
Deixam de comparecer os Srs. 

senadores: 
Anisio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olimpio. 
Walter franco 
Landulpho Alves. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lundemberg. 
Luis Tinoco. 
Attilio Vivaqua 
Sá Tinoco. 
Bernardes Filho. 
Cesar Vergueiro. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
João Vilasboas. 
Othon Mader. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simeh. (19). 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do 

expediente passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votarão em discussão única do Projeto 

de Lei da Câmara número 148, de 1953 que 
retifica a Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 
1952, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o Exercício financeiro de 1953 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 
155 § 3º do Regimento interno), tendo 
pareceres favoráveis das Confissões de 
Constituição e Justiça e de finanças (dados 
oralmente em plenário na sessão de 8 do 
mês em curso) e dependente de 
pronunciamento das mesmas Comissões 
sôbre as emendas oferecidas na fase da 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
dois requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes. 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 198, de 1953 
 
Nos têrmos do art. 125, Ietra k, do 

Regimento Interno requeiro a re- 

tirada da emenda de minha autoria ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 148, de 1953. 

Sala das Sessões, 10 de julho de 1953. 
– Francisco Gallotti. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 199, de 1955 

 
Nos têrmos do art. 125, letra k, do 

Regimento Interno, requeiro a retirada da 
emenda de minha autoria ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 148, de 1953. 

Sala das Sessões, 10 de julho de 1953. 
– Levindo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto  
teve a sua discussão encerrada em 8  
do corrente e voltou hoje a Ordem do  
Dia, de acôrdo com o § 7º do art. 155  
do Regimento, para votação,  
dependente de pareceres das  
Comissões de Constituição e  
Justiça e de Finanças sôbre as  
emendas. 

Esses pareceres deviam ser proferidos 
agora, oralmente, visto achar-se a matéria 
em acalme de urgência. 

Tendo, porém os autores das  
emendas requerido a sua retirada,  
parece à Mesa que a melhor  
orientação será submeter primeiramente a 
votos os 

requerimentos, porque, se aprovados, farão 
desaparecer as emendas e, 
consequentemente, a necessidade dos 
pareceres, evitando-se às Comissões o 
trabalho inutil de proferi-los. 

Se forem rejeitados os  
requerimentos, então, sim, caberá  
ouvir as Comissões sôbre as  
emendas. 

Essa a orientação que a Mesa  
adorará, salvo pronunciamento em  
contrário de qualquer dos Srs. Senadores. 
(Pausa). 

Não tendo havido manifestação  
alguma em contrário, vão ser  
submetidos a votos os  
requerimentos. 

Os Srs Senadores que aprovam o 
requerimento do Sr. Senador Francisco 
Gallotti, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Os Senhores Senadores que  

aprovam o requerimento do Senador Levindo 
Coelho, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa) 
É aprovado o seguinte: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 148 de 1953 
 

Retifica a Lei nº 1.757, de 10 de dezembro de 1952, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1953. 

 
O CONGRESSO NACIONAL decreta 
Art. 1º. São feitas as seguintes retificações na Lei nº 1.757, de 10 de dezembro  

de 1952, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1953. 

Anexo nº 21 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
I) Verba 3 – Serviços e Encargos 

Consignação 2 – AuxÍios e Subvenções 
1) Subconsignação 18 – Auxílios 
 

Onde se lê: 
 

3 Despesas de qualquer natureza com a 
internação de menores de ambos os sexos de 
comprovada capacidade Intelectual e profissional 
(Decreto lei nº 6.865, de 11-9-1944....... 

 
 
 

2.000,00 

 
 
 
33.200,00 

   67.850,00 
 
 
Leia-se: 
 

3 Despesas de qualquer natureza com a 
internação de menores de ambos os sexos de 
comprovada capacidade Intelectual e profissional 
(Decreto lei nº 6.865, de 11-9-1944....... 

 
 
 

2.000,00 

 
 
 
33.200,00 

   67.975,00 
 

2) Subconsignação 19 – Subvenções 
 

Item 05 – Departamento de Administração 
04 – Divisão de Orçamento 
1) Ordinárias 
22 – Rio Grande do Sul 
 

Sociedade de Proteção à Infância Escolar, 
Montenegro............................................................ 

 
50.000 

 
1.720.000 

 
12.255.000 

 
Onde se lê: 
 

Sociedade de Proteção à Infância Escolar, 
Montenegro............................................................ 

 
50.000 

  

Orfanato Santa Teresinha, de Caxias do Sul......... 50.000 1.720.000 12.255.000 
 

2) Extraordinárias 
22 – Rio Grande do Sul 
Onde se lê: 
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, Erechim 
Leia-se: 
Sociedade de Amparo à Maternidade e à Influência, Erechim 
3) Total da Consignação 2 
Onde se Lê: 
 

Total da Consignação 2................................................................................. 147.000.000 
 

Total da Consignação 2................................................................................. 148.115.000 
 
b) Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
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 Subconsignação 47 – Serviços educativos e culturais   
  

Onde se lê: 
 

  

 23 – Serviço de Assistência a Menores   
 02 – Escola Agrícola Artur Bernardes   
 1 Despesas de qualquer natureza com a manutenção de 

cursos especiais, na forma do Decreto nº 16.037,  
de 14-5-1923............................................................................. 

 
 

86.000 

 

  
Leia-se: 

 

  

 23 – Serviço de Assistência a Menores   
 02 – Escola Agrícola Artur Bernardes   
 1) Despesas de qualquer natureza com a manutenção de 

cursos especiais, na forma do Regimento aprovado pelo 
Decreto nº 21.975, de 23-10-1946.......................................... 

 
 

86 000 

 

c) Consignação 4 – Assistência e Previdência Social   
 Subconsignação 58 – Assistência Social   
 23 – Serviço de Assistência a Menores   
  

Onde se lê: 
 

  

 02 – Escola Agrícola Artur Bernardes.................................... 25.000  
  

Leia-se: 
 

  

 02 – Escola Agrícola Artur Bernardes   
 I) Despesas de qualquer natureza.......................................... 25 000  
d) Consignação 10 – Diversos   
 1) Subconsignação 77 – Aluguel   
  

Onde se lê: 
 

  

 27 – Administração do Território do Rio Branco................... 240.000 7.986.000 
  

Leia-se: 
 

  

 27 – Administração do Território do Rio Branco................... 240.000 7.986.245 
 2) Subconsignação 99 – Diversos   
  

Onde se lê: 
 

  

 27 – Administração do Território do Rio Branco   
 1) Hlonorários de 1/8 % sôbre ordens de pagamento e 

transferência de fundos no Banco do Brasil de interêsse 
do Território................................................................................ 

 
 

50 000 

 
 

1 962.500 
 Total da Consignação 10.........................................................  61 762 845 
 Total da Verba 3........................................................................  401.640.593 
  

Leia-se: 
 

  

 27 – Administração do Território do Rio Branco   
 1) Honorários de 1/8 % sôbre ordens de pagamento e 

transferência de fundos no Banco do Brasil de interêsse 
do Território................................................................................ 

 
 

50.000 

 
 

2.262 500 
 Total da Consignação 10.........................................................  62 062 845 
 Total da Verba 3........................................................................  402.071.597 
 II) Verba 4 – Obras, equipamentos e aquisição de imóveis   
a) Consignação 1 – Estudos e Projetos   
 Subconsignação 01 – Início de estudos (projetos   
 05 – Departamento de Administração   
 03 – Divisão de Obras   
  

Onde se lê: 
 

  

 1) Início de estudos e projetos relativos a dois edificios 
destinados a sedes de Distritos policiais. 

 
300.000 

 

  
Leia-se: 

 

  

 1) Início de estudos e projetos inclusive os  
reativos a dois edificios destinados a sedes de Distritos 
policiais.......... 

 
300.000 

 

 III) (Resumo de verbas)   
  

Onde se lê: 
  

 
  Fixa Variável Total 
  Cr$ Cr$ Cr$ 
     
3 – Serviços e Encargos – 401.646.593 401.646.593 
     
  Cr$ Cr$ Cr$ 
     
 Total..................................... 333.063.940 1.165.315.879 1.498.379.819 
 

Leia-se: 
 

   

  Fixa Variável Total 
8 – Serviços e Encargos – 402.071.593 402.071.593 
 Total..................................... 333.063.040 1.165.740.879 1.498.804.819 
 IV) Orçamento Geral da União para o exercício de 1953 
 

Onde se lê: 
 

   

Total da Despesa...................................................................................... 34.004.996.741 
 

Leia-se: 
 

 

Leia-se: 
Anexo nº 21 – Ministério da Justiça e  
Negócios Interiores.....................................................................  

1.498.804.819 

 
ANEXO 17 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

 
VERBA 3 – SERVIÇOS E ENCARGOS 

 
Consignação 3 – Serviços em Regime Especial de Financiamento 
Subconsignação 25 – Desenvolvimento da Produção 
13 – Departamento Nacional da Produção Vegetal 
03 – Divisão de Fomento da Produção Vegetal 
 
Onde se lê: 
 

19) Para instalação de um Pôsto Agro-Pecuário  
em terras da Escola Profissional Rural do  
Rio Verde – Goias.............................................................................  

350.000 

 
Leia-se: 

 

 

19) Para construção de um edifício em terras da Escola  
Profissional Rural do Rio Verde – Goiás, anexas ao Pôsto Agro- 
Pecuário de Rio Verde – Goiás..........................................................  

 
350.000 

Anexo 25 – Ministério da Viação e Obras Públicas 
Verba 4 – Obras, equipamentos e aquisição de imóveis 
I) Consignação 6 – Dispositivos Constitucionais 
Subconsignação 11 – Dotações para atender ao disposto no art. 193 da 

Constituição Detesa contra as Sêcas do Nordeste 
 
40 – Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas 
2 – Obras 
05 – Bahia 
 
Onde se lê: 
 

15) Prosseguimente da construção do açude  
público Cocorobó no rio Vasa Barris,  
inclusive irrigaçao.............................................................................  

 
6.000.000 

16) Prosseguimente da construção da barragem de  
Pedras em ilegível............................................................................ 

9.000 000 

17) Construção do açude do Rio do Salto,  
em Cacule.................................................. ....................................... 

1.500.000 

18) Construção do açude de América 
Dourada............................................................................................  

2.000.000 

19) Construção do açude de Lagedo, no rio Verde Pequeno em 
Central..............................................................................................  

.1.000.00
0 

20) Barragem ilegível Morrinhos, para abastecimento dagua em 
Poções.................................... .........................................................  

1.000.000 

21) Barragem ou captação dagua no rio Carmne em Ruclides da 
Curba...............................................................................................  

1.000.000 

22) Construção do açude Monte Alegre em Casa 
Nova.................................................................................................  

1.400.000 

23) Trabalhos de irrigação do Vale do Utinga, na zona  
diamantina do Estado...................................... .................................. 

1.000.000 

24) Construção aos açudes de Mansidão em Ibipetuba e  
Delfino em Campo Formoso..............................................................  

1.000.000 

25) Barragem ou captação dágua no Ribeirão Bom Jesus afluente do 
Rio Salgado, emTerra Nova...............................................................  

 
500.000 

26) Construção dos canais e açudes públicos em 
Jacurici............................................................................................  

3.000.000 

27) Construção de um açude no Município de 
Serrinha............................................................................................  

1.500.000 

28) Início de construção de açude público de Cícero 
Dantas................................. .............................................................  

300.000 

29) Serviços de abastecimento de água no  
Município de Jequié......................................................  

2.000.000 62.300.06
0 

 
Leia-se: 
 

15) Prosseguimento da construção do açude público  
Cocorobó no rio Vasa Barris, inclusive 
irrigação...................................................................................  

 
6.000.000 

16) Construção do açude do rio do Salto, em 
Cacule.....................................................................................  

1.500.00 

17) Construção do açude de América 
Dourada...................................................................................  

2.000.000 

18) Construção do açude de Lagedo, no rio  
Verde-Pequeno, em Central......................................................  

1.000.000 

19) Barragem no rio Morrinho para abastecimento  
dagua em Poções.....................................................................  

1.000.000 

20) Barragem ou captação de água no rio Caimpé em  
Euclides da Cunha...................................................................  

1.000.000 

21) Construção do açude Monte Alegre  
em Casa Nova........................................................... ............... 

1.400.000 

22) Trabalhos de irrigação do Vale do Utinga na zona  
diamantina do Etado.................................................................  

1.000.000 

23) Construção dos açudes de Mansidão  
em Ibipetuba e Delfìno, em Campo 
Formoso...................................................................................  

 
1.000.000 

24) Barragem ou captação dágua no Ribeirão Bom  
Jesus, afluente do Rio Salgado, em Terra 
Nova............................................... ......................................... 

 
500.000 

25) Construção dos canais e açudes públicos em 
Jacurici....................................................................................  

3.000.000 

26) Construção de um açude no Município  
de Serrinha..............................................................................  

1.500.000 

27) Início de construção do açude público de Cícero 
Dantas.....................................................................................  

300.000 

28) Serviços de abastecimento de água no  
Município de Jequié..................................................  

2.000.0
00 

53.300.000 

 
II) Consignação 6 – Dispositivos Constitucionais 
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Onde se lê: 
40 – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
4 – Desapropriação e aquisição de imóveis.  

 
1) Desapropriação e aquisição de imóveis, 
inclusive terras dos sistemas de irrigação........  8.000.000 471.100.000 

 
Leia-se: 
40 – Departamento Nacional de Obras contra as Secas.  
4 – Desapropriação e aquisição de Imóveis.  
 

1) Desapropriação e aquisição de Imóveis, 
inclusive terras dos sistemas de irrigação........  8.000.000 

 

 
33 – Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
 

1) Prosseguimento da construção da 
Barragem de Pedras em Jequié......................  9.000.000 471.100.00 

 
III) Consignação 1 – Estudos e projetos 

  

Subconsignação 02 – Prosseguimento e conclusão de estudos e projetos.  
Onde se lê:   
34 – Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais 

 
1) Prosseguimento de estudos e 
projetos........... 6.000.000   
2) Estudos de laboratorios do 
porto de Areia Branca, Rio 
Grande do Norte........................  1.000.000   
3) Construção do Porto de 
Tramandai, no Rio Grande do 
Sul............................................  6.000.000   
4) Prosseguimento de estudos  
e projetos do prolongamento  
do cais do Porto de  
Barra do Rio Itapemirim – 
Espírito Santo...........................  

 
 
 

1.000.000 
14.000.000 32.650.000 

Total da consignação................................................  32.850.000 
 
Leia-se:   
34 – Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais 

 
1) Prosseguimento de estudos e 
projetos.........................................................  5.000.000  
2) Estudos de laboratórios do  
porto de Areia Branca, Rio Grande  
do Norte....................... .................................  1.000.000  
3) Prosseguimento de  
estudos e projetos do 
prolongamento do cais  
do Porto de Barra de  
Itapemirim e desobstrução  
da Barra do Rio  
Itapemirim – Espíito Santo.........  

 
 
 
 
 

1.000.000 
8.000.000 26.650.000 

Total da Consignação...........................................  26.850.000 
 
IV) Consignação 3 – Conjunto de Obras 
Subconsignação 05 – Inicio de Obras de complementação de conjuntos  

existentes e de ampliação ou reforma das respectivas unidades e  
sua fiscalização. 

34 – Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.  
Onde se lê: 
 

  

5) Construção de um cais de proteção  
na cidade de Porto de Pedras no Estado  
de Alagoas....................................................  2.000.000 28.500.000 
6) Construção de um cais de proteção na  
cidade de Porto de Pedras no Estado  
de Alagoas....................................................  2.000.000  
7) Construção do Porto de Tramandai, no Rio 
Grande do Sul...............................................  6.000.000 34.500.000 
8) Subconsignação 06 – Prosseguimento e 
conclusão de conjunto de obras e  
sua fiscalização.............................................    

 
Onde se lê: 
   

43) Comissão Mista Ferroviaria Brasileira 
Boliviana............................ ..........................    
1) Construção, conservação e  
exploração da ferrovia Brasil -
Bolivia...........................................................  110.000.000 1.423.680.000 

Total da Consignação 3........................................  1.452.180.000 
 
Leia-se: 
   

45) Comissão Mista Ferroviaria Brasileira -
Boliviana   
1) Construção, conservação e exploraçao da 
ferrovia Brasil-Bolivia.....................................  110.000.000 1.423.680.000 

Total da Consignação 3 ......................................  1.458.180.000 
 
Anexo nº 18 – Ministério da Educação e Saúde 
Verba 3 – Serviços e encargos – Consignação 2 – Auxilios e 

Subconvenções – 19 –Subvenções – 06 – Consellho Nacional de Serviço 
Social. 

Onde se lê:   
2 Extraordinárias   
24 – São Paulo 
   

Ilegível de Pinneiro, para obras sociais.................................  40.000 
 

Leia-se: 
2) Extraordinarias  
11 – Maranhão 
 

 

Prelazia de Pinheiro, para obras sociais........................................................... 40.000 
 
Onde se lê: 
2 – Extraordinárias 
 

 

22 – Rio Grande do Sul Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – Pelotas.. 40.000 
 
Leia-se: 
 

Faculdade Católica de Filosofia – Pelotas........................................................ 40.000 
 
Onde se lê: 
2 – Extraordinárias  
13 – Minas Gerais  
 

Santa Casa de Misericordia – Pouso Alegre.................................................... 30.000 
 
Leia-se: 
 

Associação de Caridade – Pouso Alegre.......................................................... 30.000 
 
Onde se lê: 
 
06 Ceará 

Santa Casa de Crato......................................................................................... 25.000 
 
Leia-se: 
 

Casa de Caridade de Crato.............................................................................. 25.000 
 

Onde se lê: 
Verba 3 
Consignação 9 
Subconsignação 76 
3) Autarquias educacionais 
6) Cr$ 180.000,00 para vinte bolsas de estudo destinadas aos melhores alunos da Escola Nacional de 

Minas e Metalurgia de Ouro Preto. 
Leia-se: 
6) Cr$ 180.000,00 para vinte bolsas de estudo destinadas aos melhores alunos da Escola Nacional de 

Minas e Metalurgia de Ouro Preto. 
Leia-se: 
6) Cr$ 180.000,00 para vinte bolsas de estudo destinadas aos melhores alunos pobres da Escola 

Nacional de Minas e Metalurgia de Ouro Preto. 
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
A sanção. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 129, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 destinado a 
auxiliar os municípios catarinenses na reconstrução 
das obras públicas destruídas ou danificadas por 
enchentes (em regime de urgência nos têrmos do 
artigo 155, parágrafo 3º do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 7 de julho de 1953, do 
Requerimento nº 186-53, dependente de 
pareceres das Comissões: de Constituição e 
Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Havendo já parecer 
escrito da Comissão de Constituição e Justiça, o 
Sr. 1º Secretário vai proceder à sua leitura. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 598, de 1953 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº I29-53. 
 
Relator: Sr. Gomes de Oliveira. 
 
1. O projeto tem por fim autorizar o Poder 

Executivo a abrir um crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 para auxiliar as prefeituras dos 
Municípios de Caçado, Videira, Tangará, Campos 
Novos, Joaçaba, Concórdia, Piratuba e Capinzal, 
em Santa Catarina. 

A zona Oeste catarinense onde ficam 
situados esses municípios, foi, em 1951, assolada 
por temporais e enchentes que danificaram muitas 
estradas e pontes municipais. 

Trata-se de circunscrições muito 
florescentes, com uma grande capacidade de 
expansão econômica, graças ao trabalho de uma 
população ativa e progressista. 

Mas, são ainda novas, para que os governos 
municipais possam suportar prejuízos como os 
produzidos pelas intempéries calamitosas daquele 
ano. 

Nada mais razoável e imperativo mesmo do 
que o auxílio que se quer seja dado pela União 
àqueles municipios. 

2. Pelo art. 18, § 2º da Constituição, a União 
socorrerá os Estados em caso de calamidade 
pública. 

Pelo art. 75 do mesmo diploma,  
os créditos especiais poderão ser concedidos, 
mediante autorização do Poder Legislativo. 

Somos, assim, pela aprovação  
do Projeto sob o ponto de vista constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 25 de junho de 1953. 
– Joaquim Pires, Presidente em exercício. – 
Gomes de Oliveira, Relator, – Ferreira de Souza. – 
Camilo Mércio. – Anisio Jobim. – Waldemar 
Pedrosa. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Antônio Bayma para, na qualidade 
de relator da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, emitir o 
respectivo parecer. 

O SR. ANTONIO BAYMA (*): – Sr. 
Presidente, designado, que fui, pelo Exmo. Sr. 
Senador Euclydes Vieira, digno Presidente da 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e pelo seu Vice-Presidente, o nobre 
Senador Onofre Gomes, venho relatar o Projeto de 
Lei da Câmara número 129, de 1953 que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, 
destinado a auxiliar municípios catarinenses na 
reconstrução de obras públicas destruídas ou 
danificadas por enchentes, no ano de 1951. 

Ainda estão bem vivas, nesta Casa, as 
palavras aduzidas em plenário como justificativa, 
pela Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, no que respeitava ao crédito de 
pouco mais de 29 milhões de cruzeiros, destinado, 
como auxilio da União, ás populações do norte do 
País atingidas pela grande enchente do 
Amazonas. 

Hoje, como Relator da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras  
Públicas e interpretando seu parecer,  
tenho, situando o atual projeto na mesma 
conjuntura de calamidade pública, pedir ao Senado 
que  
também aprove o crédito de 5 milhões de cruzeiros 
destinado a auxiliar as Prefeituras dos  
Municípios de Caçador, Videira, Tangará, Campos  
Novos, Joaçaba, Concórdia, Piratuba e Capinzal, 
no Estado de Santa Catarina. 

Nada mais tenho a fazer se não  
invocar, em prol do auxilio que hoje 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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se pede a favor dos municipios catarinenses, 
as mesmas razões acolhidas pelo Senado 
quando muito bem aprovou o projeto 
referente aos dois grandes Estados do Norte 
– Pará e Amazonas. 

Assim, como Relator e interpretando o 
parecer da Comissão de Comunicações, 
Transportes e Obras Públicas, peço ao 
Senado que aprove sem um voto contrário 
êste justo auxílio para o estado de Santa 
Catarina. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Antônio 
Bauma o Sr. Marcondes Filho, Vice-
Presidente deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves, 1º 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Êste projeto 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros) como auxílio da União aos 
municípios catarinenses atingidos pelas 
enchentes verificadas em 1951. 

O crédito especial em aprêço será 
distribuído às Prefeituras de Caçador, 
Videira, Tangará, Campos Novos, Joaçaba, 
Concórdia, Piratuba e Capinzal, a fim de que 
o empreguem na construção ou reconstrução 
das obras e serviços públicos danificados ou 
destruídos. 

Tendo em vista que auxílios 
semelhantes têm sido votados no Congresso 
tôda vez que regiões do país e suas 
populações sofrem calamidades desta 
ordem, somos de parecer que o presente 
projeto merece ser aprovado pelo Senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto. 

O SR. MELLO VIANNA (*): – Senhor 
Presidente, longe de mim a mínima idéia de 
alarmar os ilustres companheiros 
representantes de Santa Catarina, com a 
minha presença na tribuna para tratar do 
Projeto que tanto interêsse lhes merece. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Permite Vossa 
Ex.ª um aparte? – (Assentimento do orador) – 
V. Ex.ª jámais poderá alarmar os 
representantes de Santa Catarina que só 
experimentam prazer em ouvir V. Ex.ª. 

O SR. MELLO VIANA: – Senhor 
Presidente, venho assegurar ao projeto meu 
voto, e fazer ligeiras considerações a respeito 
da matéria. 

Há cêrca de três anos, o Congresso 
Nacional, tomando conhecimento das 
catástrofes resultantes de enchentes do Rio 
São Francisco a seus afluentes, votou uma 
verba, distribuída a dois ou três ministérios, 
para que fossem indenizados os 
prejudicados. 

A lei sancionada pelo Sr. Presidente da 
República, entrou em execução. Os 
interessados fizeram entrega aos ministérios 
incumbidos de distribuição da verba, por 
intermédio da Secretaria de Agricultura dos 
Estados, da documentação exigida pela lei. 
Fizeram despezas para obter a reparação. A 
verba foi ao Tribunal de Contas, onde ficou 
durante um ano. Como tinha ido no fim do 
ano anterior, computaram-se dois anos para 
que ela caísse em exercícios findos ou 
caducasse. 

Pode se rdeterminação da lei 
reguladora do Tribunal de Contas, mas que é 
da maior injustiça ninguém o nega. A lei 
concede um direito ao cidadão. Êste 
apresenta a documentação necessária para a 
consecussão do direito. O crédito vai a 
registro do Tribunal de Contas, onde 
permanece pelo espaço de dois ou três anos. 
Então, no Tribunal se diz que passados dois 
anos a verba se torna caduca! 

Pedi, por intermédio da Mesa – e 
renovo meu pedido neste instante – 
informações ao ilustre Ministro da Agricultura 
sôbre a matéria. Em virtude dos 
esclarecimentos que obtive do Tribunal de 
Contas, conclui que tôda aquela gente, 
esperançosa de obter ressarcimento dos 
seus prejuízos, fôra burlada. 

Minha forma de ação mais ativa seria 
apresentar ao projeto em discussão uma 
emenda restabelecendo a lei de dois ou três 
anos passados, que autorizava subvenções 
da mesma natureza desta. 

Não o faço, porém, por dois motivos: 
primeiro, porque não gosto de modificar 
projetos que vieram da Câmara dos 
Deputados e por ela transitaram com a 
demora natural, imposta pelas normas 
regimentais. Dizendo-o não imputo àquela 
Casa do Congresso desidia ou 
descumprimento do seu dever: ao contrário, 
sou o primeiro a proclamar a eficiência do 
seu trabalho. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Tanto 
mais que o projeto atenderia a interêsses de 
pequenos municípios, sacrificados pelas 
intempéries. 

O SR. MELLO VIANNA: – Era a outra 
razão que eu pretendia apresentar. Os 
prejudicados de agora não têm culpa do que 
ocorreu aos outros. 

Tenho, também dúvidas sôbre se 
poderia restabelecer aquela lei. Se a lei 
caducou, a palavra indica que desapareceu. 
Teria, portanto, de ser renovado o projeto. E 
em se tratando de matéria financeira, não 
caberia a iniciativa ao Senado. 

O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte? – (Assentimento do 
orador) – A consideração que V. Ex.ª está 
fazendo é de todo procedente. Desejo 
informar ao nobre colega que, em 1947, 
transitou pelo Senado um projeto 
concedendo auxílio às populações que 
sofreram com as enchentes do Rio Tubarão, 
no sul do meu Estado. A lei foi sancionada e 
ate hoje não se recebeu um centavo do 
auxílio votado pelo Congresso. 

O SR. MELLO VIANNA: – Foi o que 
aconteceu com a população mineira e baiana 
das margens do São Francisco e seus 
afluentes, prejudicada pelas enchentes de há 
três ou quatro anos. 

Pedi, por êsse motivo, informações ao 
Sr. Ministro da Agricultura, e solicito a V. Ex.ª, 
Sr. Presidente, se dirija a S. Ex.ª 
encarecendo a necessidade de uma resposta 
para que eu possa agir definitivamente. 

Não tenho interêsse pessoal no caso, 
pois não sou fazendeiro da margem do São 
Francisco, hoje atingido pelas enchentes. 
Defendo apenas os prejudicados e todos 
aqueles que se viram arruinados pela 
calamidade, à semelhança do que ocorre 
agora com os nossos patrícios de Santa 
Catarina, a quem envio o conforto de Minas 
Gerais, votando a favor do projeto em 
debate. (Muito bem!). 

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

Não havendo mais quem queira fazer 
uso da palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 129, de 1953 
 

Autoriza o poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
Cr$ 5.000.000,00, destinado a auxiliar os 
municípios catarinenses na reconstrução das 
obras públicas destruídas ou danificadas por 
enchentes. 

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

abrir pelo Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros) destinado a auxiliar às 
Prefeituras dos Municípios de Caçador, 
Videira, Tangará, Campos Novos, Joaçaba, 
Concórdia, Piratuba e Capinzal, na 
reconstrução das obras públicas destruídas 
ou danificadas em conseqüência das 
enchentes ali verificadas em fins de outubro 
de 1951. 

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

À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 169, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 para custear, 
em parte, as despesas com a organização e 
realização do VI Congresso Eucarístico 
Nacional (em regime de urgência, nos têrmos 
do art. 155, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude da aprovação, em 8 de julho de 1953, 
do Requerimento número 192-53), 
dependentes de pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 

o nobre Senador Waldemar Pedrosa para, 
em nome da Comissão de Constituição e 
Justiça, emitir parecer. 

O SR. WALDEMAR PEDROSA (*): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 169, de 1953, autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério de Educação 
e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
0.000.000,00 para custear, em parte, as 
despesas com a organização e realização do 
VI Congresso Eucarístico Nacional, a reunir-
se durante o corrente mês, na cidade de Belém 
do Pará. 

E' irrecusável a competência de 
qualquer dos ramos do Poder Executivo para 
a iniciativa do projeto. Seu conteudo não 
colide com nenhum artigo da Constituição 
Federal. 

Em face do exposto a Comissão de 
Constituição e Justiça opina pela 
constitucionalidade do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça é pela 
constitucionalidade do Projeto. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Joaquim Pires, para, em nome da Comissão 
de Finanças, emitir parecer. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – O projeto 
em discussão, vindo da Câmara dos 
Deputados, autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Educação e Saúde um 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00, 
destinado a custear, em parte, as despesas 
com o Sexto Congresso Eucarístico Nacional 
a realizar-se durante o mês de agôsto 
próximo, na cidade de Belém do Pará. 

Considerando tratar-se de um 
acontecimento de real significação cultural a 
espiritual para a vida do país e tendo em 
vista a oportunidade oferecida a milhares de 
congressistas de conhecerem o maior centro 
cultural e econômico da Amazônia a cidade 
de Belém – disto resultando maior 
aproximação entre brasileiros das mais 
distantes latitudes, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao projeto. 

O SR PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto. 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão 

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

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 169, DE 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 para custear, 
em parte as despesas com a organização e a 
realização do 6º Congresso Eucarístico 
Nacional. 

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

a abrir, no corrente ano, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) fim 
de custear, em parte as despesas com a 
organização e a realização do 6º Con- 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

gresso Eucarístico Nacional, na cidade de 
Belém, Capital do Estado do Pará, a ocorrer 
no mês de agôsto do 1953. 

Parágrafo único. A quantia de que trata 
êste artigo será distribuída pelo mesmo 
Ministério à Delegacia Fiscal do Tesouro 
Nacional, naquela cidade, à responsabilidade 
do Arcebispo Metropolitano de Belém do 
Pará. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação 

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

A Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 323, de 1953 que concede 
pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais a 
Djanira Lima da Cunha. (Com pareceres 
favoráveis ns. 537-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 538 de 1953, da de 
Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo 

quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam Projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 323, de 1952 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 

3.000,00 mensais a Djanira Lima da Cunha. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º E' concedida a pensão especial 

de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais 
a Djanira Lima da Cunha, viúva do ex-agente 
fiscal do impôsto de consumo do Ministério 
da Fazenda, Cláudio da Cunha, falecido em 
setembro de 1939. 

Art. 2º A pensão de que trata o Art. 1º 
desta Lei é devida a partir da data de sua 
publicação, correndo a despesa à conta da 
verba orçamentária do Ministério da Fazenda 
destinada ao pagamento dos pensionistas da 
União. 

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

A Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 41, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, 
o crédito especial de Cr$ 15.348.642,80, para 
constituição de parte do capital da Caixa de 
crédito da Pesca. (Com Parecer favorável nº 
544-53, da Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo 

quem faça uso da palavra, encerro a 
discussão. 

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

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 41, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial 
de Cr$ 15.348.642,80 para constituição de 
parte do capital da Caixa de Crédito da 
Pesca. 

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

abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 15.348.642,80 (quinze 
milhões, trezentos e quarenta e oito mil, 
seiscentos e quarenta e dois cruzeiros e oitenta 
centavos), para constituição de parte do capital 
da Caixa de Crédito da Pesca correspondente 
à diferença entre a arrecadação da taxa de 
expansão da pesca, nos exercícios de 1947 a 
1951, e as respectivas importâncias já 
recebidas pela mesma Caixa, nos têrmos do 
art. 2º letra b, do Decreto-lei nº 9.022, de 26 de 
fevereiro de 1946. 

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

À sanção. 
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Discussão única do Projeto  
de Lei da Câmara nº 116,  
de 1953, que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, ao 
Instituto Brasileiro de Geografia  
e Estatística, o crédito especial  
de Cr$ 7.800.000,00 para auxiliar 
as despesas do VI 
Recenseamento Geral do Brasil. 
(Com pareceres favoráveis  
ns. 540-53, da Comissão  
de Constituição e Justiça; e  
541-53, da Comissão de 
Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não 

havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. Senadores  
que aprovam o Projeto  
queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 116, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, o crédito 
especial de Cr$ 7.800.000,00 
para auxiliar as despesas do  
VI Recenseamento Geral do 
Brasil. 

O Congresso Nacional 
decreta: 

Art. 1º E' o Poder Executivo 
autorizado a abrir, ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o crédito especial de 
Cr$ 7.800.000,00 (sete milhões e 
oitocentos mil cruzeiros) 
destinado a auxiliar os encargos 
do VI Recenseamento Geral do 
Brasil. 

Art. 2º Esta lei entrará  
em vigor na data de sua 
publicação. 

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

À sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – Está 

esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. 

Recordo aos Srs. Senadores 
que segunda-feira, dia 13, se 
reunirá o Congresso Nacional, no 
recinto da Câmara dos 
Deputados, para apreciação de 
veto do Sr, Presidente da 
República. 

Não havendo oradores 
inscritos depois da Ordem do Dia, 
vou encerrar a sessão, 
designando para a próxima a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do  

Projeto de Lei da Câmara nº  
279, de 1952, que cria 
 

a Escola Agrícola de Urutaí, no 
Estado de Goiás, e dá outras 
providências, (Com pareceres 
favoráveis ns. 498-53, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça; nº 499-53, da de 
Economia; 500-53, da de 
Finanças; e 549-53, da de Serviço 
Público Civil). 
 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara nº 389, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação 
e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ ilegível para atender ás 
despesas com o pagamento de 
gratificação de magistério à 
professora Danusia de Menezes 
Brandão Aires. (Com Parecer 
favorável número 546-53, da 
Comissão de Finanças (com 
emenda). 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara nº 59, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, o crédito 
especial de Cr$ 233.639,80, para 
pagamento de ratificação 
adicional a servidores daquele 
Ministério. (Com Parecer 
favorável nº 568-53, da Comissão 
de Finanças). 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara nº 63, de 1953, 
que abre ao Congresso Nacional 
– Câmara dos Deputados – o 
credito especial de Cr$ 
700.000,00 para reforma e 
renovação dos móveis do Palácio 
Tiradentes. (Com parecer 
favorável numero 543-53, da 
Comissão de Finanças). 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados nº 
63, de 1953, que eleva o limite de 
idade previsto no parágrafo único 
do Art. 4º do Decreto-lei nº 2.065, 
de 7 de março de 1940. Pareceres 
favoráveis: nº 571, de 1953, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça; nº 572, de 1953, da 
Comissão de Segurança Nacional. 

 
Discussão única do Parecer 

nº 550, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação 
final ao Projeto de Resolução nº 
22, de 1951, que cria cargos de 
serventes e lavadores de 
automóvel no quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

 
Discussão única do Parecer nº 

552, de 1953, da Comissão de 
Redação, que aprova o têrmo de 
escritura pública de compra e venda 
realizada entre o Departamento 
Nacional de Produção 
 

Mineral, do Ministério da 
Agricultura, e Teodoro Kestring e 
sua mulher, Rosa Mazzeri 
Kestring, de um terreno situado no 
lugar denominado "Morro da 
Miséria', município de Cresciuma, 
Estado de Santa Catarina. 
 

Discussão única do Parecer nº 
553, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final 
ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 54, de 1952, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao contrato 
celebrado entre a Administração 
do Edifício da Fazenda e a 
Limpadora Brasileira para serviços 
de pintura de esquadrias de 
janelas do referido prédio. 

 
Discussão única do Parecer nº 

554, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final 
ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 117, de 1952, que aprova a 
decisão do Tribunal de Contas 
denegatória de registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a firma Rocha & Cia., 
para o fornecimento de uma estufa 
com acessórios e higrômetro, ao 
Serviço Florestal daquele 
Ministério. 

 
Discussão única do Parecer 

nº 555, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação 
final ao substitutivo do Senado ao 
projeto de Lei da Câmara nº 130, 
de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 100.000.000,00 
destinado ao combate ao câncer 
em todo o país. 

 
Discussão única do Parecer nº 

556, de 1953, da Comissão de 
Redação oferecendo redação final 
ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 8, de 1953, que aprova a 
Convenção sôbre o Instituto 
Indígenista Interamericano. 

 
Discussão única do Parecer 

nº 557, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação 
final ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 19, de 1950, que 
mantém o registro, sob reserva, 
das apostilas de aumento de 
pensão, lançadas nos títulos de 
Zilda Corrêa da Silva Pessôa e 
outros, viúva e filhos de Deodoro 
Luíz da Silva Pessôa. 

 
Discussão única do Parecer 

nº 597, de 1953, da Comissão de 
Redação oferecendo redação 
final ao Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 85, de 1951, 
que cria o Ministério da Saú- 
 

de e dá outras providências 
(matéria em regime de  
urgência). 

Encerra-se a sessão às 16 
horas. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DA COMISSÃO 

DIRETORA 
 

A Comissão Diretora, em sua 
reunião de 10 de julho corrente, 
deferiu os seguintes 
requerimentos: 

de Francisco Rodrigues 
Soares Pereira – Taquigrafo, 
classe "O", solicitando dois (2) 
meses de licença especial,  
a partir de 13 de julho  
corrente; 

de Juventino Afonso da 
Silveira – Auxiliar de Portaria, 
padrão "K", solicitando seis (6) 
meses de licença-prêmio, a partir 
de 13 de julho corrente; 

de Joaquim dos Santos, 
Continuo classe "J", solicitando o 
segundo período de 2 (odis) 
meses de sua licença-prêmio, a 
partir de 1º de julho corrente. 

 
ATOS DO SR. DIRETOR GERAL 

 
O Sr. Diretor Geral, no uso de 

suas atribuições, resolveu: 
Pela Portaria nº 33, de 9 de 

julho, transferir o oficial 
Legislativo, classe "J", Sebastião 
Veiga, da Comissão de 
Constituição e Justiça, para a 
Diretoria do Arquivo; 

Pela Portaria nº 34, de 9 de 
julho, transferir o Redator Revisor, 
padrão "O", Herculano Ruy Vaz 
Carneiro da Diretoria da Ata para 
servir na Comissão de 
Constituição e Justiça; 

Pela Portaria nº 35, de 9  
de julho, transferir o Redator 
Revisor, padrão "O", Paulo Nunes 
Augusto de Figueiredo, da 
Diretoria da Ata para servir na 
Comissão de Constituição e 
Justiça; 

Pela Portaria nº 36, de 9 de 
julho, transferir o Oficial 
Legislativo, classe "K". Elza 
Gallotti Schroeder, da Comissão 
de Constituição e Justiça para 
servir na Diretoria da 
Contabilidade. 

 
ATO DO DIRETOR GERAL 

 
O Sr. Diretor Geral, em  

9 de julho corrente,  
resolveu conceder o salário-
família ao Servente, classe "H", 
Marciano José da Silva, em 
relação à sua filha Marcia Maria, a 
partir de 11 de maio do corrente 
ano. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti 
4º Secretário – Ezechias da Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 

1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

presidente. 
  3 – Alberto Pasqualini. 
  4 – Alvaro Adolfo (*). 
  5 – Apolonio Sales. 
  6 – Carlos Lindemberg. 
  7 – Cesar Vergueira. 
  8 – Domingos Velasco. 
  9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu. 
13 – Veloso Borges. 
14 – Vitorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Cicero de Vasconcelos. 
(**) Substituído interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice 

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Ilegível Vivacqua. 
Camilo Mercio. 
Clodomil Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
%aldemar Pedrosa. 
(*) Substituto pelo Senador Luiz 

Tonico. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luis Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Ilegível Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 9,10 

horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente. 
2 – Cicero de Vasconcelos – Vice-

Presidente. 
3 – Area Leão. 
4 – Hamilton Nogueira 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

Ilegível horas. 

SENADO FEDERAL Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator 
Secretário – José da Silva Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcante. 
Reuniões às sextas-feiras, às 10 

horas. 
 

Comissões Ilegível 
 

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

Aloyso de Carvalho – Presidente. 
 

Dario Cardoso. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
Carlos Lindemberg. 
Clodomi Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 
Rêgo. 
 
Especial para emitir parecer sôbre o 

Projeto de Reforma Constitucional nº 1, 
de 1951. 

Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d Aquino 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza  
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires. 
Ilegível 
Attilio Vivacqua 
Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade 
 
Especial de Revisão do Código 

Comercial 
 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2- Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 

3 – Ferreira de Souza – Relator 
Geral. 

4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire 
Secretário – João Alfredo Ravasco 

de Andrade 
 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice Presidente. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Vellasco 
Victorino Freire. 
Ilegível. 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – 
Presidente. 

 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

 

3 – Veloso Borges. 
 

4 – Costa Pereira. 
 

5 – Aloysio de Carvalho. 
 

Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
 

Reuniões às quartas-feiras, às 
16 horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Georgino Avelino. 
 

Veloso Borges (*). 
 

Secretário – Lauro Porrena. 
 

Auxiliar – Enrico Jacy Auler. 
 

(*) Substituto o Sr. Novaes 
Filho. 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – Presidente. 
 

Alfredo Simon – Vice-
Presidente. 

 

Prisco Santos. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Durval Cruz. 
 

Secretário – Aurea de Barros 
Rêgo. 

 

Reuniões às quintas-feiras, às 
Ilegível horas. 

 
Transportes Comunicações e Obras 

Públicas 
 

Euclydes Vieira – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-
Presidente. 

 

Alencastro Guimarães. 
 

Othou Mäder. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretário – Francisco Soares 
Arruda. 

Reuniões às quartas-feiras, às 
16 horas. 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – 

Presidente. 
Luis Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Ilegível. 
Reuniões às terças-feiras, às 

17 horas. 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
 

Landulpho Alves – Vice-
Presidente. 

 

Sá Tinoco. 
 

Assis Ilegível. 
 

Julio Leite. 
 

Euclides Vieira. 
 

Plinio Pompeu. 
 

Secretário – Aroldo Moreira. 
 

Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-presidente. 
 

Ismar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Silvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – ilegível pelo 
Senador Carlos Lindemberg. 

 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

 

Reuniões às segundas-feiras 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Pinoco – Vice 
Presidente. 

3 – Othon Màder. 
 

4 – Ruy Carneiro 
 

5 – Cicero de Vasconcelos. 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Ilegível. 

Auxiliar – Carmen Lúcia é 
Holanda Cavalcanti. 

 

Reuniões às segunda-feiras, às 
Ilegível horas. 
 

Especial de Investigação sôbre as 
concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator. 
 

Attllio Vivacqua. 
 

Camilo Mereio. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. Schroeder 
 
Parlamentar de inquérito sôbre 

o cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente. 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
 

Secretário – Lauro Portella 
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ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão de Constituição e Justiça 

 
21ª REUNIÃO, EM 9 DE JULHO DE 1953 

 
Aos nove dias do mês de julho do  

ano de mil novecentos e cinquenta e três,  
às dez horas, na sala Ruy Barbosa, reune- 
se a Comissão de Constituição e Justiça,  
sob a presidência sucessiva dos Srs.  
Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício, e Joaquim Pires, Presidente 
eventual. Estão presentes os Srs. Camilo 
Mércio, Gomes de Oliveira, Luiz Tinoco, 
Waldemar Pedrosa, Anisio Jobim e Ferreira 
de Souza, deixando de comparecer, por 
motivo justificado, o Sr. Dário Cardoso, 
Presidente. 

Lida e aprovada sem alterações a ata 
da reunião antecedente, anuncia-se a 
seguinte distribuição: 

– Ao Sr. Aloysio de Carvalho o  
Projeto de Resolução n. 14, de 1953,  
que modifica os §§ 2º e 3º do artigo 161  
do Regimento Interior; e o Projeto de 
Resolução nº 15, de 1953, que modifica o § 
2º do artigo 161, do Regimento Interno do 
Senado: 

– Ao Sr. Ferreira de Souza o Projeto de 
Lei do Senado n. 4, de 1952, que regula a 
profissão de corretores de seguros; o Projeto 
de Decreto Legislativo n. 38, de 1953, que 
aprova o Acôrdo sôbre transportes Aéreos 
Regulares entre o Brasil e a Bolívia; o Projeto 
de Lei da Câmara nº 155, de 1953, que 
dispõe sôbre o aproveitamento de oficiais no 
Serviço de Engenharia de Marinha e regula a 
situação dêstes oficiais no Corpo de 
Engenharia e Técnicos Navais; 

– Ao Sr. Camilo Mércio o Projeto de Lei 
do Senado nº 51, de 1952, que concede aos 
oficiais da Marinha Mercante do Brasil, 
vantagens por serviços de guerra; e o Projeto 
de Lei da Câmara n. 152, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 44.469,00 para 
pagamento do abono de Natal aos primeiros 
tenentes do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal; 

– Ao Sr. Gomes de Oliveira o  
Projeto de Lei da Câmara n. 46, de 1951,  
que cria a Diretoria do Material Bélico  
da Aeronáutica e o Projeto de Lei da  
Câmara n. 147, de 1953, que altera, com 
redução de despesa, o Quadro do Pessoal  
da Comissão do Vale do São  
Francisco; 

– Ao Sr. Luiz Tinoco o Projeto de 
Decreto Legislativo n. 124, de 1952, que 
aprova o têrmo aditivo de contrato celebrado 
entre o Ministério da Viação e Obras Públicos 
e a Sociedade Anônima Rádio Tupy; e o 
Projeto de Lei da Câmara n 162, de 162, que 
dispõe sôbre provimento de cargos da 
carreira de detetives do Quadro Permanente 
do Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
Departamento Federal de Segurança  
Pública. 

– Ao Sr. Attílio Vivacqua o Projeto de 
Lei da Câmara n 148, de 1953, que retifica a 
Lei n 1.757, de 10 de dezembro de 1952, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1953, o Projeto 
de Lei da Câmara número 151, de 1953, que 
transforma em § 1º o parágrafo único do Art. 
634 do Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 
1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – 
e acrescenta mais um parágrafo ao mesmo 
artigo; 

– Ao Sr. Joaquim Pires o Projeta de  
Lei do Senado n. 38, de 1952, que modifica  
o artigo 8º da lei n. 1.505, de 19 de dezembro 
de 1951; o Projeto de Lei da Câmara n.  
159, de 1953, que concede a pensão 
especial de Cr$ 800,00 menais a Guilhermina 
ilegível; e o Projeto de Lei da Câmara n.  
145, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o  
crédito especial de Cr$ ilegível para 
completar o pagamento da quota devida aos 
municípios e relativos ao impôsto de Renda; 
 

– Ao Sr. Anisio Jobim o Projeto de Lei 
da Câmara n 150, de 1953, que autoriza o 
poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde o credito especial de Cr$ 
20.890,00 para atender ao pagamento de 
honorários aos professores integrantes de 
comissões examinadoras; e o Projeto de Lei 
da Câmara n. 158, de 1953, que concede a 
pensão especial de Cr$ 1.500,00 mensais a 
Valdomiro Pedro Marmitn; 

– Ao Sr. Valdemar Pedrosa o Projeto de 
Lei da Câmara n. 163, de 1953, que revoga o 
artigo 19 e seus parágrafos do Decreto-lei n. 
794, de 19 de outubro de 1938; o 
Requerimento n. 53, de 1953, de Marcos 
José Lisbôa de Oliveira, Diretor de Serviço 
padrão PL-2 – solicitando retificação de 
contagem de tempo de serviço; e o projeto de 
Lei da Câmara n. 169, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, peio Ministério da 
Educação e saúde o credito especial de Cr$ 
3.000.000,00 para custear, em parte, as 
despesas com a organização e a realização 
do sexto Congresso Eucaristico Nacional; 

– Ao Sr. Carlos Saboya o Projeto de Lei 
da Câmara n. 157, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas o credito especial 
de Cr$ 10.700,00, para pagamento de 
indenização a Urbano Teixeira de Menezes. 

Oo expediente consta oficio do 
Secretário da Comissão, informando sôbre o 
andamento do Projeto de Lei do Senado n. 
34, de 1952, que regula a ação para 
cobrança de honorarios medicos. 
restabelecendo a regra do artigo 178. e 6" IX, 
do Código Civil. 

Face as informações a Comissão 
decide so prestar o andamento do Projeto de 
Lei da Câmara n. 286, de 1952, que revigora 
o inciso IX do § 6º do Artigo 178 do Decreto-
lei número 4.557, de 4 de setembro de 1942, 
ora em curso nesta Comissão, a fim de que 
seja apreciado simultâneamente com o 
mencionado Projeto n. 34. 

Ainda no expediente o Sr. Anísio Jobim 
apresenta requerimento, deferido pela 
Comissão, no sentido de serem anexados ao 
processado do Projeto de Lei da Câmara n. 
131, de 1953, que autoriza o poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 6.950,00 para 
pagamento da gratificação de função ao 
professor Dr. Aristides Rocha, os pareceres 
das Comissões da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Gomes de Oliveira se congratula 
com a Presidência pela confecção da mesa 
redonda, que, a seu ver, simplifica e facilita o 
andamento dos trabalhos. 

São, após, lidos e aprovados os 
seguintes pareceres: 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, pela 
constitucionalidade a) propondo emenda 
supressiva de um artigo, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 123, de 1953 (que institui salário 
adicional para os trabalhadores que prestem 
serviços em contato permanente com 
inflamáveis em condições de periculosidade: 
b) do Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
emitir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – uma série de sêlos postais 
comemorativos do centenário da 
emancipação política do Paraná, e da outras 
providências: e c) sôbre emenda ao Projeto 
do Lei do Senado numero 19, de 1950, que 
declara de interêsse social os direitos 
autorais das obras do escritor Machado de 
Assis e providência sôbre a sua 
desapropriação e sôbre uma nova edição das 
mesmas; 

– do Sr. Ferreira de Souza, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
134, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 170.000,00, para pagamento 
das pensões mensais e devidas a Maria 
Edenia Cordovil Viana Machado e a seu filho 
menor Luiz Carlos, e dá outras  
providências; 

– do Sr. Camilo Mércio,  
pela constitucionalidade: a) do Projeto de Lei 

da Câmara nº 143, de 1953, que concede a 
pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais à 
viúva de Aureliano Silveira, ex-agente do 
impôsto de consumo; b) do Projeto de Lei do 
Senado nº 17, de 1953, que regula a 
aquisição de terras no poligono das secas; 
pela aprovação de emenda oferecida ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 1952, 
que reforma a decisão do Tribunal de Contas 
que recusou registro ao contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e Wolney Frederico Dantas; pela 
remessa às Comissões de mérito de 
memorial junto ao processa do do Projeto de 
Lei da Câmara número 6, de 1953, que 
determina que a vigilância dos navios será 
feita por profissionais matriculados nas 
Delegacias de Trabalho, Marítimo 

– do Sr. Luiz Tinoco, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 139, de 1953, que determina a 
reserva de 3% sôbre o valor das 
contribuições de previdência arrecadadas 
pelos Institutos de Aposentadoria e pensões 
e Caixas de Aposentadorias e Pensões, para 
prestação de assistência alimentar aos seus 
associados; 

– do Sr. Waldemar Pedrosa, pela 
constitucionaIidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 15, de 1953, que computa como 
de serviço público da União o tempo de 
serviço exercido pelos extranumerários da 
Estrada de Ferro D Tereza Cristina; pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 
20, de 1950, que modifica a ordem da 
sucessão hereditária legitima e dispõe sôbre 
as heranças vacantes e a sua distribuição 
para a formação de patrimônios das 
Universidades; pela constitucionalidade do 
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a instalar em 
Santa Catarina uma usina termo-elétrica, 
destinada principalmente ao abastecimento 
de energia elétrica ao Estado de São Paulo, 
aprovado o parecer com a emenda 
substitutiva do Sr. Ferreira de Souza; 

– do Sr. Joaquim Pires, pela rejeição: a) 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 
1952, que aprova o contrato celebrado entre 
o Govêrno do Território Federal do Guaporé 
o Floriano Catarinense Peixoto; b) do Projeto 
de Lei da Câmara n. 380, de 1952, que altera 
o Quadro do Pessoal do Tribunal Superior do 
Trabalho e dá outras providencias, vencidos 
os Srs. Camilo Mércio e Gomes de Oliveira, 
este nos têrmos de voto à parte pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
141, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 11.600,00, para 
pagamento de diferença de vencimentos a 
Alvaro Osório de Almeida, falecido professor 
catedrático da Faculdade de Odontologia da 
Universidade do Brasil; pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara número 133, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Justiça Interiores o crédito especial de Cr$ 
840.000,00, para pagamento de despesas de 
vestuário, uniforme e equipamento do Corpo 
de Bombeiro do Distrito Federal; 

– do Sr. Anísio Jobim, pela 
constitucionalidade; a) do Projeto de Lei da 
Câmara nº 91, de 1953, que altera o limite 
estipulado no artigo 1º in fine, do Decreto-lei 
n. 2.987, de 27, de janeiro de 1941; b) do 
Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ ilegível, para 
pagamento aos aposentados da 
Administração do Território do Amapá: c) do 
Projeto de Lei da Câmara nº 106, de 1953, 
Que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 27.793.000,00 
destinado ao pagamento do aumento de 
salário dos servidores dos Serviços da 
Amazônia e da Administração do Pôrto do 
Pará. 

Estende em regime de urgência  
o Projeto de Lei da Câmara nº ilegível,  
de 1953, que autoriza o Poder Executi- 
 

vo a abrir, pelo Ministério da Educação  
e Saúde o credito especial de  
Cr$ 3.000.000,00 para custear, em parte,  
as despesas com a organização e  
a realização do Sexto Congresso  
Eucaristico Nacional, seu relator, Sr. 
Waldemar Pedrosa, vale-se da  
oportunidade para, embora extra- 
pauta, consultar a Comissão sôbre o  
seu parecer verbal, que conclui  
pela constitucionalidade do Projeto  
em apreço e é aprovado unanimemente. 

O Sr. Luiz Tinoco, suscitando  
questão de ordem, indaga se, à vista  
dos esclarecimentos particularmente 
prestados ao Sr. Ferreira de Souza, S.  
Ex.ª concordaria em que fôsse relatado  
o Projeto de Lei da Câmara nº 65, de  
1953, que autoriza o Poder Executivo a  
ceder ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro o terreno em que foi edificado  
o Silogeu, e abrir, pelo Ministério  
da Educação e Saúde, o crédito especial  
de Cr$ 5.000.000,00, para auxiliar  
a construção da futura sede do  
mesmo Instituto. Obtido o assentimento  
do Senhor Ferreira de Souza, e lido  
e assinado o parecer sôbre o Projeto  
em causa e que conclui por sua  
aprovação, do ponto de vista  
constitucional. 

Ainda o Sr. Luiz Tinoco, relatando o 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1952, que 
concede aposentadoria aos magistrados com 
os vencimentos correspondentes aos da 
classe imediatamente superior, se contar 60 
anos de idade, se manifesta pela sua 
constitucionalidade, adotando o parecer 
anteriormente lavrado pelo Sr. Clodomir 
Cardoso. Submetida a votos a matéria, a 
Comissão resolve aprovar o voto do Sr, 
Joaquim Pires, contrário ao Projeto e que se 
transforma em parecer, vencido o Sr. Luiz 
Tinoco. 

E' igualmente rejeitado o parecer do Sr. 
Anísio Jobim, pela constitucionalidade do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 
1952, que aprova o termo aditivo do contrato 
celebrado entre o ministério da Agricultura e 
Alberto Marson. Com o relator votam os Srs. 
Joaquim pires e Camilo Mércio, e pela 
rejeição os Srs. Ferreira de Souza, Waldemar 
Pedrosa e Luiz Tinoco. O Sr. Presidente 
desempata rejeitando o Projeto, sendo 
designado o Sr. Ferreira de Souza para 
redigir o vencido. 

Adia-se a votação dos pareceres 
emitidos sôbre as seguintes  
proposições: 

– relator o Sr. Luiz Tinoco, sôbre  
o Projeto de Lei da Câmara nº 127, de  
1953, que autoriza o Poder Executivo a  
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde,  
o crédito especial de Cr$ 7.590,00,  
para pagamento de diferença de  
vencimentos do Professor João de  
Lamare São Paulo, a fim de baixar o 
respectivo processo em dirigência à  
Câmara dos Deputados, para serem juntos 
os avulsos relativas aos pareceres das 
Comissões técnicas daquela Casa do 
Congresso. 

– relatar o Sr. Waldemar Pedrosa, e  
ao seu próprio requerimento, sôbre o  
Projeto de Decreto Legislativo número 37,  
de 1953, que concede anistia aos 
trabalhadores que hajam praticado  
falta grave eu delito de greve; e sôbre  
o Projeto de Lei da Câmara 383, de  
1952, que autoriza o Poder Executivo a  
doar dois terrenos foreiros à Associação 
Damas de Caridade, com sede em  
Itaqui, Estado do Rio Grande do  
Sul, solicitando-se informações sôbre o 
imóvel de que trata o Projeto em  
referência ao Serviço do Patrimônio da 
União. 

Como nada mais há que tratar, o  
Sr. Presidente dá por encerrada a  
reunião, cuja ata, lavrada por mim, Luiz 
Carlos Vieira da Fonseca, Secretário, será, 
uma vez aprovada, assinada pelo Sr. 
Presidente. 
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Comissão de Legislação Social 

 
1ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) EM 13 

DE JULHO DE 1953 

 
As 10,00 horas, na sala Ruy Barbosa, 

do Senado Federal, reune-se esta Comissão, 
sob a presidência do Sr. Senador Gomes de 
Oliveira, presidente, presentes os Srs. 
Senadores Kerginado Cavalcanti,  
Hamilton Nogueira e Cicero de Vasconcelos 
e ausentes com causa justificada os 
Senhores Senadores Luiz Tinoco,  
Vice-Presidente, Othon Mader e Ruy 
Carneiro.  

Lida, e sem alterações aprovada a ata 
da reunião anterior, o Sr. Presidente anuncia 
a seguinte distribuição: 

– ao Sr. Senador Hamilton Nogueira: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

ilegível de ilegível, que "Determina a reserva 
de 3% sôbre o valor das contribuições de 
previdência arrecadadas pelos I. A. P. e C. A. 
P., para prestação de assistência alimentar 
aos seus associados. 

– ao Sr, Senador Luiz Tinoco: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

123, de 1953, que "Institui salário adicional 
para os trabalhadores que prestem serviços 
em contato permanente com inflamáveis em 
condições de periculosidade". 

– ao Sr. Senador Kerginaldo Cavalcanti: 
O Projeto de Lei da Câmara número 

380, de 1952, que "Altera o Quadro do 
pessoal do Tribunal Superior do Trabalho e 
dá outras providências". 

A seguir, lê o Sr. Senador Cícero de 
Vasconcelos seu parecer favorável à emenda 
apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 
17, de 1553, que "Dispõe sôbre  
operações imobiliárias realizadas pelo 
Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado, e dá outras 
providências". 

Depois de vários esclarecimentos 
pessoais dados pelo relator, sôbre a materia 
em aprêço, posto a votos é o parecer 
unanimemente aprovado. 

E' concedida a palavra ao Sr. Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, que passa a fazer a 
leitura de seu parecer favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 1953, que "altera o 
limite máximo do valor imóvel para 
financiamento de moradia dos associados 
dos Institutos, Caixas de Aposentadoria e 
Pensões".  

Posto a votos é o parecer sem debates 
aprovado. 

Ainda pelo Sr. Senador Kerginaldo 
Cavalcanti é relatado favoràvelmente, sendo 
unanimemente aprovado, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 282, de 1952, que "modifica o art. 
2º da Lei nº 1.050, de 3 de janeiro de 1950". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
a reunião, lavrando eu, Odenegus Gonçalves 
Leite, Secretário interno, a presente ata que, 
uma vez aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Saúde Pública 

 
4ª REUNIÃO, EM 9 DE JULHO DE 1953 

 
Aos nove dias do mês de julho de mil 

novecentos e cinqüenta e três, às quinze 
horas, sob a presidência de Sr, Levindo 
Coelho, presentes os Senhores Prisco 
Santos e Vivaldo Lima, reune-se a  
Comissão de Saúde Pública. Deixam de 
comparecer os Senhores Alfredo Simch e 
Durval Cruz. 

E' lida e aprovada, sem observações, a 
ata da reunião anterior. 

Passando ao expediente, o Sr. 
Presidente distribui ao Sr. Prisco Santos o 
Projeto de Lei da Câmara nº 16, d e1953, que 
regula o exercício da enfermagem 
profissional. 

Não havendo matéria a relatar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Aurea de  
Barros Rêgo, Secretário, a pre- 
 

sente ata, que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Redação 

 
15ª REUNIÃO, EM 10 DE JULHO DE 1953 

 
Aos dez dias de julho de mil novecentos 

e cinqüenta e três, às dezesseis horas, em 
uma das salas do Senado Federal, reune-se 
a Comissão de Redação, sob a presidência 
do Senhor Senador Joaquim Pires, Vice-
Presidente, achando-se presentes os Srs. 
Senadores Velloso Borges, Costa Pereira e 
Aloysio de Carvalho, registrando-se a 
ausência, por motivo justificado, do Sr. 
Senador Clodomir Cardoso, Presidente. 

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

A Comissão aprova a redação final dos 
seguintes pareceres, 

– do Sr. Velloso Borges, ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 1951, que cria o 
Ministério de Saúde e Assistência e dá, 
outras providências; 

– ao Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara nº 114, de 1952, que aprova a 
Convenção Internacional assinada em 
Sévres na França a 6 de outubro de 1921, 
que modificou a Convenção do Metro, 
firmada em Paris, a 28 de maio de 1875, bem 
como o respectivo Regulamento; 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 304, de 1950, que 
concede aumento aos pensionistas do IPASE 
e dá outras providências. 

Às dezesseis horas e trinta minutos, 
quando nada mais há que tratar, a Comissão 
encerra os seus trabalhos e para constar o 
que houve, eu, Glória Fernandina Quintela, 
Redator de Anais e Documentos 
Parlamentares, Secretário, lavrei a presente 
ata que, depois de aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

 
81ª SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 

 
1º Sen. Hamilton Nogueira. 
2º Sen. Ivo d'Aquino. 
3º Sen. Flavio Guimarães. 
4º Sen. Assis Chateaubriand. 
5º Sen. Pereira Pinto. 

 
ATA DA 80ª SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 

1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 
FILHO, PRESIDENTE, MARCONDES 
FILHO, VICE-PRESIDENTE E ALFREDO 
NEVES, 1º SECRETARIO. 

 
Às 14,30 horas, acusa a lista o 

comparecimento dos Senhores Senadores: 
 
Anisio Jobim. 
Antonio Bayma. 
Apolonio Sales. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch (21). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Não há, no 

recinto, número regimental para abertura dos 
trabalhos. 

Sr. 1º Secretário vai proceder à 
chamada. (Faz soar os tímpanos) 

Procede-se à chamada a que 
respondem os Srs. Senadores: 

 
Anísio Jobim. 
Antonio Bayma. 
Apolonio Sales. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Mário Mota. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch (21). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 21 Senhores Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

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

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
Ofícios: 
– Do Sr. Secretário da Presidência da 

República, devolvendo autógrafos dos 
Projetos de Leis da Câmara números 56 e 
103-53 em vista de sôbre os mesmos, não 
se haver manifestado o Sr. Presidente da 
República no prazo constitucional. 

À promulgação. 
– Da Câmara dos Deputados, 

comunicando a aprovação da emende desta 
Casa ao Projeto de Lei da Câmara nº 116-52. 

– Quatro, da mesma Casa, nos 
seguintes têrmos: 

Rio de Janeiro, em 6 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 2.777-C de 1952, da Câmara dos 
Deputados que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
94.500.000,00 (noventa e quatro milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) para pagamento 
aos concessionários dos portos. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
José Guimarães, 1º Secretário em exercício. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 171, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educa- e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 94.500.000,00, para 
pagamento aos concessionários dos portos. 

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

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
94.500.000,00 (noventa e quatro milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) para pagamento 
aos concessionários de portos do impôsto 
adicional de 10% (dez por cento) sôbre os 
direitos de importação para consumo, relativo 
ao exercício de 1952, de acôrdo com o 
decreto 2.619, de 24 de setembro de 1940, e 
a lei n. 1.342, de 1 de fevereiro de 1951. 

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

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 6 de julho de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência 

a fim de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 2.642-D, de 
1952 da Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros). para atender às 
despesas com a realização do Primeiro Congresso 
de História do Pará. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima e 
distinta consideração. – José Guimarães, 1º 
Secretário em exercício. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

  
Nº 172, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Sducação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 100.000,00, para atender às 
despesas com a realização do Primeiro Congresso 
de História do Pará. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros) para atender às despesas com a 
realização do Primeiro Congresso de História do 
Pará, comemorativo da chegada, à cidade de 
Belém, do jesuita Padre Antônio Vieira. 

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

À Comissão de Finanças. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne subemetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 932-B, de 1950 que dispõe sôbre os 
vencimentos dos professôres catedráticos 
aposentados da Universidade do Brasil. 

Aproveito e oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha estima e 
consideração, – José Guimarães, 1º Secretário em 
exercício. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

  
Nº 173, de I953 

 
Dispõe sôbre os vencimentos dos 

professôres catedráticos aposentados da 
Universidade do Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os professôres catedráticos da 

Universidade do Brasil, aposentados 
compulsòriamente aos 68 anos de idade, 
anteriormente à lei que aumentou os vencimentos 
dêsses servidores, terão seus ilegível equiparados 
aos do que estão passando à inatividade. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça de 
Educação e Cultura e de Finanças. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o Projeto de Lei 
nº 2.511-A, de 1952, da Câmara dos Deputados, 
que concede isenção de impostos e taxas 
aduaneiras para 22 toneladas de mármore de 
Cárrara, destinadas à Basílica da Penha, em 
Recife, Estado de Pernambuco. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima e 
distinta conside ração. – José Guimarães, 1º 
Secretário em exercício. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

 
Nº 174, de I953 

 
Concede isenção de impostos e taxas 

aduaneiras para 22 toneladas de mármore de 
Cárrara, destinadas à Basílica da Penha, em 
Recife, Estado de Pernambuco. 

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

e taxas aduaneiras, exceto 
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a taxa de previdência social, para 22 toneladas 
de mármore de Carrara, procedente da Itália, 
destinadas à Basílica da Penha, em Recife, 
Estado de Pernambuco, e a serem entregues a 
Otávio de Terrinea, Superior Provincial dos 
Capuchinhos em Pernambuco. 

Parágrafo único. O mármore mencionado 
no art. 1º consta de duzentos metros 
quadrados para piso, dois bustos com colunas, 
dois sacrários com expositórios, uma estátua 
de Nossa Senhora, uma pia com ornatos para 
sacristia, um anjo, um porta-lâmpada para o 
altar mór e duas estátuas pequenas. 

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

As Comissões de Economia, Educação 
e Cultura e de Finanças. 

Durante a leitura do Expediente o Sr. 
Café Filho, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Senhor 
Marcondes Filho, Vice-Presidente. 

São Iidos e vão a imprimir os seguintes: 
 

PARECERES 
 

Nº 599, de 1953 
 

Da Comissão de Relações Exteriores 
sôbre o Requerimento número 195, de 1953, 
de autoria do Senador Novaes Filho, 
solicitando licença para se ausentar do país, 
a fim de integrar a delegação do Brasil à 
Conferência Internacional do Açúcar, a 
reunir-se em Londres. 

 
Relator: Sr. Djair Brindeiro. 
A Comissão de Relações Exteriores, 

manifestando-se com o contentamento de ver 
que se escolhe para tão relevante quão 
honrosa representação um dos mais altos 
valores desta Casa e uma das maiores 
competências na matéria – a favor da 
concessão da licença pedida pelo nobre 
Senador Novais Filho para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a reunir-se 
proximamente em Londres, apresenta na 
forma do Regimento, o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Nº 17, de 1953 

 
Artigo único. E' concedida ao Senador 

Antonio de Novais Filho, nos têrmos do art. 
49 da Constituição Federal e art. 24 do 
Regimento Interno, licença para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a realizar-se em 
Londres no mês em curso. 

Sala das Comissões, em de julho de 
1953. – Mello Vianna, Presidente. – Djair 
Brindeiro, Relator. – Ferreira de Souza. – 
Hamilton Nogueira. 

 
PARECER 

 
Nº 600, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 7-52, 
que concede aposentadoria aos magistrados 
com os vencimentos correspondentes aos da 
classe imediatamente superior, se contar 60 
anos de idade. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
Voto divergente dado ao Projeto de Lei 

do Senado nº 7, de 1952, "que concede 
aposentadoria aos magistrados com os 
vencimentos da classe imediatamente 
superior, nos têrmos do art. 95 § 1º da 
Constituição Federal si contar 60 anos de 
idade, ou com a remuneração que perceber 
acrescida de 20% si ocupar o mais elevado 
cargo de sua hierarquia ou carreira, contando 
mais de 60 anos de idade". 

O art. 95 no seu § 1º assim se expressa: 
"A aposentadoria será compulsória aos 

setenta anos de idade ou por invalidez 
comprovada e facultativa após trinta anos de 
serviço público, contados na forma da Lei, e 
acrescenta: 

§ 1º "A aposentadoria, em qualquer 
desses casos, será decretada com 
vencimentos integrais". 

No art. 192, já agora sob a rubrica "Dos 
Funcionários Públicos'', Titulo VIIIª dispõe: 

"O tempo de serviço público federal, 
estadual ou municipal, computar-se-á 
integralmente para efeitos de disponibilidade 
e aposentadoria". 

Assim não se justifica senão por 
liberalidade essa promoção à classe 
imediatamente superior nem tão pouco os 
20% si o beneficiado se encontrar aos 60 
anos em fim de carreira ou em cargo isolado, 
isto é, sem acesso forçado. 

Entendo que ao Magistrado devemos 
dar vencimentos que ponhã ao abrigo de 
qualquer necessidade, todo o conforto, sem 
preocupações de ordem monetária a fim de 
dedicar-se exclusivamente ao estudo e a 
meditação sadia para bem julgar e decidir. 
Isso, porém, em quanto em exercício da 
sagrada função em que a Sociedade o 
investiu. 

Majorar vencimentos, digo melhor 
proventos, do aposentado é um convite à 
ociosidade mesmo "cum dignitatem". 

O Juiz aos 60 anos de idade com um 
tirocínio de 30 é um repositário de saber c 
experiência que o Estado deve tudo dar para 
retê-lo na missão elevada que o dignifica. 
Além do mais é tornarmos possível, como já 
fizemos com as Classes Armadas, a criação 
de um exército de ex-Ministros do Supremo e 
do Tribunal de Recursos, de ex-
Desembargador de tôdas as procedências. 

Não é fora de propósito o que ouvi de 
um General do Exército sôbre o número de 
promoções a três postos de acesso que 
lemos quase diàriamente feitas: 

"Nêsse crescendo, em breve teremos 
um General para comandar 100 soldados". 

Por tais razões deve a Comissão rejeitar 
o Projeto por exorbitante das prescrições 
constitucionais vigentes. 

Sala Ruy Barbosa, 9 de julho de 1953. – 
Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Joaquim Pires, Relator. – Anísio 
Jobim. – Luiz Tinoco, vencido. – Ferreira de 
Souza. – Camilo Mércio. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR LUIZ 

TINOCO 
 

O presente Projeto foi inicialmente 
distribuido nesta Comissão ao eminente 
jurista, Senador CIodomir Cardoso, a  
quem eventualmente substituimos. Naquela 
oportunidade, S. Ex.ª teve ocasião  
de elaborar seu parecer, que não chegou a 
ser apreciado por êste órgão técnico pela 
única razão do afastamento involuntário do 
titular. 

Como em oportunidade anteriores, 
adotamos o trabalho do preclaro e  
ilustrado jurista, consignado nos seguintes 
têrmos: 

"O projeto nº 7, de 1952, do Senado, 
dispõe que a aposentadoria dos magistrados, 
quando facultativa, nos têrmos do art. 95, § 
1º, da Constituição, será concedida a 
requerimento: 

a) com os vencimentos correspondentes 
aos da classe imediatamente superior, se 
contar 60 anos de idade; 

b) com a remuneração que perceber, 
aumentada de 20%, quando ocupante da 
última classe ou cargo sem acesso, na 
respectiva carreira, e contar mais de 60 anos 
de idade." 

O projeto é constitucional, porque,  
no nosso parecer, a Constituição, 
estatuindo, no art. 191, § 3º, que os 
vencimentos da aposentadoria serão 
integrais, se o funcionário contar 30 anos de 
serviço, tem em vista apenas obstar a que, 
nesse caso, lhe atribua a lei vencimentos 
menores. 

E é, aliás, assim, como observa  
a justificação do projeto, que o preceito  
há sido interpretado. A justificação  
invoca as disposições legais que regem  
a reforma dos militares e a do artigo 180  
do projeto de Estatuto dos 
 

Funcionários Públicos da União, segundo a 
qual. 

"O funcionário que contar 35 anos de 
serviço será aposentado: 

I – Com provento correspondente ao 
vencimento ou remuneração da classe 
imediatamente superior. 

A Comissão de Finanças opinará sôbre 
o mérito. 

Sala Ruy Barbosa, 9 de julho de 1953. – 
Luiz Tinoco. 

 
PARECER 

 
Nº 601, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 
1950, que modifica a ordem da sucessão 
hereditária legítima e dispõe sôbre as 
heranças vacantes e a sua distribuição para 
a formação de patrimônios das 
Universidades. 

 
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa. 
De autoria do eminente Senador José 

Ferreira de Souza, o Projeto número 20, de 
1950, modifica a ordem da sucessão 
hereditária legítima e dispõe sôbre as 
heranças vacantes e a sua distribuição para 
a formação de patrimônio das universidades. 

O Projeto reduz de cinco para dois anos 
o prazo estipulado no art. 1.594 do Código 
Civil para a arrecadação dos bens na 
vacância da herança e determina que os 
mesmos passem ao domínio da União; limita 
a sucessão dos colaterais até o terceiro grau 
e dispõe que "tratando-se de de cujos 
estrangeiros não serão chamados à 
sucessão legítima os colaterais até o terceiro 
grau que não forem domiciliados no Brasil". 

Devolve a herança à União se não 
houver cônjuge sobrevivente nem parente 
algum sucessivel ou se os herdeiros à 
mesma renunciarem. 

As heranças jacentes arrecadadas pela 
União serão distribuídas às universidades 
oficiais ou reconhecidas de acôrdo com a lei, 
para a constituição dos respectivos 
patrimônios de renda. 

Essa a finalidade precípua do Projeto, 
em cuja justificação seu eminente autor 
desenvolve longas e judiciosas 
considerações, fundamentando as 
modificações propostas na ordem sucessorial 
vigente em nossa lei ilegível mostrando a 
sua primeira alteração no decreto-lei nº 
1.907, de 26 de dezembro de 1939. 

As heranças vacantes, na forma dos 
ditâmes do Projeto, constituirão o fundo 
patrimonial de rendas das universidades. 

O processo de arrecadação dêsses 
valores para aplicação ao destino que lhes 
traça o Projeto, está minuciosamente 
regulado nos artigos 4º e 5º. 

Os bens atribuidos a qualquer 
universidade tornam-se automaticamente 
inalienáveis durante vinte anos. 

Essa inalienabilidade só poderá ser 
levantada na forma e nos casos previstos nos 
§ 1, 2 e 3 do art. 5 do Projeto. 

O Conselho Nacional de Educação é o 
órgão supervisionador a que compete dirigir e 
fiscalizar a execução da lei do Projeto, fixar os 
patrimônios minimos das universidades, fazer a 
distribuição das heranças vacantes e das 
heranças testamentárias, distribuir as bolsas 
escolares, receber e examinar as contas das 
universidades, autorizar a venda dos bens 
pelas universidades, resolver a conversão dos 
bens das heranças em dinheiro. 

As universidades beneficiadas pelo 
Projeto são obrigadas a conceder um número 
mínimo de matrículas gratuitas a estudantes 
pobres correspondente a 10% dos alunos 
matriculados. 

Na distribuição das heranças vacantes, 
serão contemplados em primeiro lugar as 
universidades reconhecidas em 31 de 
dezembro de 1949, até que os respectivos 
patrimônios atinjam ao mínimo necessário a 
produzir uma renda suficiente à manutenção 
dos seus cursos superiores existentes 
naquela data. 

Atingido o patrimônio mínimo que é o 
indispensável para cobrir tôdas as despesas 
de pessoal e material de a universidade 
receber qualquer nova instalação e 
conservação, não poderá contribuição 
proveniente de herança vacante, enquanto 
não completados os das demais. 

Quando tôdas as universidades 
alcançarem o patrimônio mínimo, cinquenta 
por cento das heranças vacantes formarão 
um fundo para bolsas escolares no Brasil e 
no exterior, na forma do regulamento que for 
expedido. 

As universidades da União que 
atingirem o patrimônio mínimo, passarão a 
viver com as suas próprias rendas, 
recolhendo ao Tesouro Federal o que êste 
despender com os professores nomeados 
antes dêsse fato. 

Quinze por cento de cada herança 
serão atribuídos à universidade oficial ou 
particular do Estado em que tiver sido 
domiciliado o de cujos, se aí estiver a maior 
parte do seu patrimônio. Se esta maior parte 
estiver situada em outro Estado, caberão 
sete e meio por cento às universidades 
respectivas. Dos oitenta por cento restantes, 
a metade caberá à Universidade do Brasil, 
trinta por cento serão distribuídos às 
universidades da União e dos Estados e 
quinze por cento as mantidas por instituições 
particulares. 

Estas as disposições basilares do 
Projeto que é de uma importância pelas suas 
elevadas finalidades. 

As mãos do relator veio com o Projeto, 
em estudo, o ofício s-n. 10, de 1950, do Sr. 
Presidente da Confederação das Famílias 
Cristãs, de São Paulo oferecendo-lhe 
sugestões. 

Estas, desdobrando-se em longa e 
erudita exposição, versam: 

a) a alteração da ordem da vocação 
hereditária, de sorte que o conjuge 
sobrevivente figure em segundo lugar na 
ordem da sucessão; 

b) o acrescimo da hipótese de 
considerar-se vacante a herança deixada  
em testamento ou cujos legados  
contenham cláusulas ou condições 
inaceitáveis; 

c) aumentar para cinqüenta por cento a 
percentagem a ser distribuída ao Estado em 
que tiver sido domiciliado o de cujos. 

Salva à contribuição trazida na alínea b, 
ao relator afiguraram-se preferíveis as 
diretrizes que o Projeto adotou. 

Somos, por isso, pela 
constitucionalidade e aprovação do Projeto, 
dando-se lhe o art. 3 a redação seguinte: 

"Terão o mesmo destino no artigo 
anterior: 

1º) as heranças ou legados deixados 
em testamento para fins de ensino, desde 
que impossível identificação rigorosamente a 
pessoa ou instituição beneficiadas; 

2º) as heranças ou legados deixados 
em testamento com cláusuIas ou condições 
inaceitáveis pelos respectivos legatários". 

Êste o parecer. 
Sala Ruy Barbosa, 9 de julho de1953. – 

AIoysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Waldemar Pedrosa, Relator. – 
Anísio Jobim. – Camilo Mércio. – Joaquim 
Pires. – Luiz Tinoco. – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 602, de 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 12,  
de 1952, que "autoriza a União a criar  
uma Fundação denominada Serviço Social 
Rarc!". 

 
Relator: Sr. Luiz Tinoco 
2º Parecer (sôbre emendas) 
Torna o Projeto em aprêço ao  

exame desta Comissão, a fim de que  
se apreciem 16 emendas, de ns. 14 a 29.  
A emenda nº 14 está contida no parecer  
da Comissão de Finanças: as restantes  
são de plenário, sendo a da 
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15 de objetivo semelhante aos da de  
nº 14. Ambas serão apreciadas 
oportunamente. 

As outras emendas são de substância. 
Alteram profundamente o sistema do 
Projeto, dando ao Serviço Social Rural 
estrutura diversa daquela pretendida de 
início. Portanto, a orientação que se 
observar no exame da emenda nº 16, 
deverá ser seguida no que concerne às 
outras. Estas são simples, decorrência 
daquela. 

Assim é que a emenda nº 16,  
substitui o art. 1º do Projeto. Por êste  
é criado o Serviço Social Rural (S. S. R.)  
no regime de autarquia, ao passo que,  
pela emenda, é atribuida à Confederação 
Rural Brasileira o encargo de criar o  
S. S. R., cometendo-lhe personalidade 
jurídica de direito privado, sede e  
fôro na Capital Federal e jurisdição em  
todo o território nacional. Prevê, ainda,  
que a instituição será organizada e  
dirigida pelo que se contiver no Projeto e 
tendendo aos têrmos de Regulamento 
elaborado em assembléia geral  
da Confederação Rural Brasileira, 
devidamente aprovado pelo Ministro da 
Agricultura. 

O autor da emenda em causa é o 
eminente Senador Alfredo Neves, o qual a 
justifica sob o impressionante fundamento de 
que o S. S. R. deve ser dirigido por 
elementos integrados nas atividades rurais, à 
semelhança do que ocorre em relação a 
varias entidades patronais (SESI, SESC e 
outras). 

São realmente ponderáveis êsses 
arguntentos. Em nosso primeiro e longo 
parecer nesta Comissão, sustentamos  
a premente necessidade de ser dedicada 
maior atenção aos trabalhadores  
rurais brasileiros, com adoção de medida, 
que, em harmonia com as peculiares 
condições ecológicas, fôssem ampliando 
até êles o alcance da nossa  
legislação social, naquilo que já  
constitui Iegítimos direitos do  
trabalhador urbano. Naquela oportunidade, 
e com o aplauso desta Comissão, 
dizíamos que "o mais importante,  
no momento, está na radiação da  
forma semi-colonial do trabalhador que é, 
até hoje a dominante em nosso meio  
rural. Não se compreende perdure o  
atual "ilegível" para o homem do interior 
ilegível para quem muito tarda a  
efetiva proteção das Ieis de  
seguro social". ilegível Parecer (fls. 7).  
E adiante, ilegível "Importa, pois,  
amparar o homem do campo,  
conceder-lhe os meios necessários à 
sobrevivência, reeducá-lo na recuperação 
das condições elementares a uma 
existência digna, fomentar-lhe a 
aprendizagem de novos métodos de 
cultura, a fim de proporcionar o 
aproveitamento de sua atividade como fato 
economicamente útil ao País, na 
realização ilegível e harmônica da 
democracia política e da democracia 
econômica". (Id., fls. 8). 

Ora, no instante em que se cogita  
da consenção dêsses propositos, com a 
criação de um organismo com finalidades 
lidimamente rurais, isto é, de amparo  
ao ourícula brasileiro, nada mais oportuno 
que cometer à Confederação  
Rural Brasileira a incumbência de criar o S. 
S. R. Os homens do campo, que conhecem 
os seus problemas e peculiaridades, 
saberão, sem dúvida, melhormente 
conduzir o novo organismo aos seus 
objetivos. Nomeando para a direção dêle 
um burocrata. Um citadino, seria criar um 
órgão nati morto. 

A emenda, pois, consagrado  
uma nova orientação na estrutura do  
S. S. R., marcha ao encontro das 
reivindicações dos próprios homens  
do campo, os quais anseiam colocar à 
frente daquele organismo pessoas que 
conheçam a vida rural e possam, com 
conhecimento de causa, contribuir  
para a solução dos seus problemas 
semiliares. 

Pela aprovação 
 

EMENDA Nº 17 
 

Através desta emenda, que acrescenta 
dois parágrafos ao art. 3º do Projeto, o  
S. S. R. poderá fazer empréstimos  
aos proprietários rurais, vencendo  
juros máximos de 8% ao ano, no sentido  
de constituirem habitações para os  
colonos, de acôrdo com especificações 
constantes de plantas que lhes sejam 
igualmente fornecidas. Poderá ser  
cobrado aluguel dessas casas, à razão de 
10% da base do salário mínimo pago na 
região. 

A finalidade da emenda está  
contida na sua justificação, e reside no 
propósito de proporcionar melhores, mais 
higiênicas e confortáveis condições de 
habitabilidade ao trabalhador do campo, 
substituindo os casebres de sapé, que 
constituem a quase totalidade das 
habitações rurais. 

 
Pela aprovação 

 
EMENDA Nº 18 

 
Substitutiva do art. 4º e seus 

parágrafos, esta emenda resulta dos  
têrmos em que foi proposta a emenda nº 
16, sôbre o qual já nos pronunciamos. 
Substituindo o caráter autárquico pelo de 
entidade jurídica de direito privado, a 
emenda nº 18, ainda da lavra do eminente 
Senador Alfredo Neves, adota os seguintes 
princípios: 

1º) na composição dos órgãos 
dirigentes do S. S. R., estabelece que êle 
será administrado por um Conselho 
Nacional, Conselhos Estaduais, dos 
Territórios e do Distrito Federal e por Juntas 
Municipais; 

2º) O Conselho Nacional se  
comporá de um Presidente, eleito pela 
Diretoria da Confederação Rural Brasileira 
dentre os seus membros; um representante 
do Ministério da Agricultura, um do 
Ministério do Trabalho, um do Ministério da 
Educação e Saúde, um representante de 
cada uma das Federações das 
Associações Rurais e um representante 
para cada grupo de 30 (trinta) Associações 
Rurais computadas estas dentro de cada 
Estado, até o máximo de 5 (cinco) 
representantes, todos eleitos pelo voto 
secreto das respectivas Federações em 
assembléia geral. 

3º) O Conselho Estadual, Territorial ou 
do Distrito Federal será constituido de um 
Presidente eleito pelo Diretório da Federação 
das Associações Rurais dentre os seus 
membros um representante da Secretaria da 
Agricultura, um da de Educação, um da de 
Saúde, um do Serviço Social oficial, um das 
organizações sociais particulares, 5 (cinco) 
eleitos em assembléia geral de Federal e 
um para cada grupo de 30 (trinta) 
Associações filiadas, até o máximo de 
(cinco). 

4º) A Junta Municipal será constituída 
de um Presidente eleito pela Diretoria da 
Associação Rural dentre os seus membros, 
um representante da Prefeitura Municipal, 6 
(seis) representantes da Associação Rural 
eleitos em assembléia geral, um 
representante do corpo de médico, um do 
professorado, um dos serviços sociais se 
houver, e dois munícipios conhecedores dos 
problemas locais. 

5º) os representantes dos órgãos das 
classes rurais serão sempre escolhidos 
dentre filiados às Associações Rurais; 

6º) nos municípios onde não existam 
Associações Rurais a adminstração Iocal do 
S. S. R. será feita por delegado eleito pelo 
Conselho Estadual ou do Território: igual 
princípio se observará quanto ao Estado ou 
Território, para o qual será enviado delegado 
eleito pelo Conselho Nacional. 

7º) o mandato para os membros de 
tôdas as esferas do S. S. R. será de 3 (três) 
anos, renovável por uma vez. 

Somos pela aceitação da emenda salvo 
correções de redação. 

EMENDA Nº 19 
 

Esta emenda é aditiva ao § 2º do art. 6º 
do Projeto. O artigo 6º dispõe sôbre o 
pagamento devido pelas emprêsas que 
menciona para constituição da receita do S. 
S. R. O § 2 do referido artigo cuida da 
isenção dêsse pagamento para pequenas 
indústrias. A emenda manda concentrar no 
ról das isenções as olarias com maromba 
vertical, usadas no fabrico de tijolos maciços 
para uso de propriedade rural. 

A inclusão das olarias dêsse tipo entre 
as pequenas indústrias isentas do 
pagamento da contribuição para o S. S. R. se 
justifica, desde, entretanto, que o produto da 
fabricação seja empregado na construção de 
casas para os trabalhadores rurais, 
empregados do proprietário da referida 
indústria. Se é êste o objetivo da emenda, 
como esclarece sua justificação, somos pela 
sua aprovação com a seguinte subemenda: 

Na emenda 19, após a palavra: "rural", 
acrescentem-se uma vírgula e a expressão: 
"proibido o emprêgo comercial do produto". 

 
EMENDA Nº 20 

 
O § 4º do art. 6º do Projeto prevê um 

acréscimo de 0,3% (três décimos por cento) 
na contribuição devida por todos os 
empregadores aos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, acréscimo êsse 
que será entregue ao S. S. R. pelos 
respectivos órgãos arrecadadores, 
constituindo destarte, uma outra fonte de 
receita do novo organismo. 

A emenda determina a supressão  
dêsse parágrafo do art. 6º e esclarecendo 
não ser conveniente mais êsse ônus para  
os Intitutos e Caixas, já sobrecarregados  
no desempenho de suas atribuições 
específicas. 

O S. S. R., realmente deve constituir 
sua receita pelas contribuições daquelas 
emprêsas ou indústrias já enumeradas no 
cargo do art. 6º, isto é, de contribuição da 
própria classe a que visa beneficiar. A 
demais, não é justo que as indústrias ou 
emprêsas, que nada têm a ver com a vida do 
campo sejam onerados com a assistência à 
população rural. 

 
Parecer favorável 

 
Emenda nº 21 

 
O objetivo desta emenda, dando outra 

redação ao art. 9º do Projeto, reside em 
modificar em parte o critério das sanções 
previstas para os contribuintes do S. S. R. 
que não fizerem recolher, dentro de 30 
(trinta) dias do vencimento, as contribuições 
devidas àquela instituição. O Projeto prevê, 
além dos juros de mora, a multa de 10% (dez 
por cento); a emenda adota apenas a multa 
naquele prazo, estabelecendo os juros de 
mora para a hipótese do recolhimento 
exceder de 60 (sessenta) dias. 

A cobrança do juro de mora na forma 
preconizada pela emenda tem o mérito de 
sem prejudicar o recoIhimento das 
contribuições facilitar ao pouco o contribuinte, 
o qual, na maioria das vêzes, não pode 
atender de imediato a determinada 
exigências. Quem conhece o interior rural do 
País sabe com que frequência isso ocorre, 
em virtude dos longos prazos de pagamento, 
habituais nessas regiões, o do recebimento 
de dinheiro sómente após a entrega do 
produto. 

Somos, assim, pela aprovação da 
emenda. 

 
EMENDA Nº 22 

 
Dando nova redação ao art. 10 do 

Projeto, esta emenda preceitua que, do 
produto das arrecadações, 60% (sessenta 
por cento) serão empregados no próprio 
Município, cabendo tal aplicação às Juntas 
Municipais. No tocante ao destino dos 
restantes 40% (quarenta por cento), a 
emenda não discrepa do Projeto. Sua 
divergência dêste está em que, pelo Projeto, 
a aplicação dos 60% no município arre- 
 

cadador seria feito de acôrdo com as normas 
a serem estabelecidas pelo Conselho 
Nacional, ao passo que, pela emenda, tal 
solicitação será feita pela própria Junta 
Municipal do município arrecadador. 

A emenda procede. Realmente, não há 
por que submeter aos caprichos do futuro 
Regulamento a forma de aplicação daquelas 
importâncias. É justo que a Junta Municipal, 
como conhecedora dos problemas de 
necessidades local, caiba indicar a melhor 
forma de emprêgo das importâncias recolhidas. 

 
Parecer favorável 

 
EMENDA Nº 23 

 
Estatui o art. 16 do projeto que será 

consignada anualmente no Orçamento da 
União uma verba de Cr$ 100.000.000,00, 
(cem milhões de cruzeiros), para atender às 
despesas com a criação S. S. R. 

A emenda em aprêço acrescenta um 
parágrafo único ao citado artigo, 
estabelecendo que, quando a arrecadação 
do S.S.R. atingir Cr$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), 
anuais, a contribuição da União baixará de 
25%; quando atingir 400 milhões, baixará 
mais 25%; alcançando 500 milhões, mais 
25%; ficando desligada de qualquer 
compromisso dessa natureza para com o 
S.S.R., tão logo a arrecadação dêste alcançe 
600 milhões de cruzeiros. 

É evidente que o propósito da emenda 
se norteia no sentido de desobrigar a União 
de um compromisso permanente e que se 
tornará oneroso quando à arrecadação do 
S.S.R. permitir que êle exista sem maiores 
dispêndios para o Govêrno. 

 
Pela aceitação da emenda 

 
Emenda nº 24 

 
Esta emenda, de autoria do pobre 

Senador Othon Mäder, é oferecida ao § 3º do 
art. 4º do Projeto e se refere a composicão 
das Juntas Municipais do S.S.R. 

A matéria já foi objeto da emenda nº 18, 
do Senador Alfredo Neves e cremos que 
melhormente estudada nesta. Senão, 
vejamos: a emenda Mäder dá como 
componentes da Junta "um elemento 
nomeado pelo Conselho Estadual e que será 
o Presidente: o Prefeito; o Presidente da 
Associação Rural; um dos tabeliões (sic) e a 
Diretora (sic) do grupo escolar. Estabelece 
ainda que o Presidente da Associação Rural 
será substituído pelo Presidente da Câmara 
Municipal quando o Prefeito fôr também o 
detentor daquêle cargo e a proibição de 
participação da mesma Junta parentes até o 
treceiro grau. 

Afora, data vênia, a impropriedade da 
redação acreditamos ser a emenda Alfredo 
Neves mais completa e mais liberal. Permite 
ela a participação da Associação Rural 
através de seus associados e de um membro 
de sua diretoria, eleitos por ela e que será o 
Presidente de Junta: de um representante do 
corpo clínico do município: de um membro do 
magistério: de um representante dos serviços 
sociais por ventura existentes: de dois 
municípios, escolhidos dentre os que 
conheçam as necessidades locais e um 
dêles, de preferência, agrônomo. 

Por êsses fundamentos a Comissão 
considera prejudicada a emenda. 

 
EMENDA Nº 25 

 
Determina seja suprimida, no parágrafo 

2º do artigo 4º, a expressão: – "De livre 
nomeação do Presidente da República". – 
relativa à nomeação dos Presidentes dos 
Conselhos Estaduais. 

A matéria, como a da emenda anterior, 
já está prevista na emenda número 18, razão 
por que a Comissão considera prejudicada 
esta emenda. 

 
EMENDA Nº 26 

 
O art. 6º do Projeto enumera as 

indústrias sôbre as quais incidirá c 
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pagamento das contribuições devidas ao S. 
S. R. A emenda visa retirar essa 
enumeração, obrigando ao pagamento 
qualquer indústria de extração ou 
beneficiamento de produtos animais, vegetais 
ou minerais, desde que localizados na zona 
rural. 

A redação do Projeto talvez seja a 
preferível. Não especificar as indústrias 
contribuintes, poderia mais tarde, gerar 
dúvidas ou dificuldades na aplicação da Lei. 
E' prudentes todavia, a ressalva de que só 
contribuirão as indústrias localizadas na zona 
rural. 

Como, entretanto, nesta fase do Projeto, 
encontramos dificuldade regimental para 
alcançar êsse objetivo, preferimos ficar a 
com a redação do artigo, que é mais 
completo. 

 
PARECER CONTRARIO 

 
EMENDA Nº 27 

 
Tem a presente emenda o mesmo teor 

da de nº 20; são ambas supressivas do § 4º 
do art. 6º do Projeto. 

Pelas mesmas razões aduzidas para a 
rejeição daquela, somos pela rejeição desta. 

 
EMENDA Nº 28 

 
Suprime esta emenda o art. 11 do 

Projeto, que rá característica de autarquia o 
S. S. R. 

De acôrdo com a orientação que 
adotamos no exame das emendas em 
estudo, somos pela aprovação da emenda. 

 
EMENDA Nº 29 

 
Determina esta emenda a supressão da 

expressão final: – "De livre nomeação e 
demissão do Presidente da República" – no § 
1º letra a do artigo 4º. 

Salvo o êrro de remissão, que deve ser 
corrigido pela Comissão de Redação, somos 
de parecer favorável à emenda, pelas razões 
aduzidas sôbre a emenda anterior. 

 
Pela aprovação 

 
Conforme esclarecemos de início, 

deixamos para agora o exame das 
emendas nº 14 e 15. A de nº 14 e da 
Comissão de Finanças, e visa a permitir 
ao S. S. R. assinar acôrdos com os 
Govêrnos Estaduais e Municipais para 
utilização de seus serviços de 
Assistência Social. A emenda número 15 
tem o mesmo propósito. 

Na realidade, a assinatura de 
convênios é praxe hoje generalizada, e 
com a qual se vêm obtendo os melhores 
resultados. 

Opinamos pela aprovação das 
emendas 14 e 15. 

E' o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 10 de julho 

de 1953. – Gomes de Oliveira, 
Presidente. – Luiz Tinoco, Relator, 
vencido quanto às emendas de ns. 16, 
18, 28, 29 e subemenda à emenda 19. – 
Cícero de Vasconcelos. – Hamilton 
Nogueira. 

A Comissão de Legislação Social, 
apreciando o parecer supra, aprovou as 
emendas de ns: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
14 e 15. e 

Rejeitou, vencido o relator, as de 
ns.: 16, 18, 28 e 29 e subemenda a 
emenda 19. 

Rejeitou ainda, de acôrdo com o 
parecer do relator, as de ns: 24, 25, 26, 
27. 

Sala das Comissões, em 11 de julho de 
1953. – Carlos Gomes de Oliveira, 
Presidente. 

 
Nº 14 

 
Ao art. 3º: 
Adicione-se: 
Parágrafo único. O S. S. R. poderá 

promover acôrdos com os Governos dos 
Estados e com os Municípios para utilização de 
seus serviços de assistência social ou rural. 

A Comissão de Finanças  
esclarece que o seu parecer em  
relação à emenda número 7, que  
suprime o art. 14 do projeto de lei 
 em aprêço fundamenta-se em que o 
dispositivo do citado artigo é impertinente à 
matéria de que trata o projeto. Julga a 
Comissão que a situação jurídica das 
 

entidades mencionadas no artigo deve ser 
objeto de uma lei geral, através da qual fique, 
de uma vez por tôdas, definida a natureza 
jurídica dêsses órgãos. 
 

EMENDAS DE PLENÁRIO 
 

(2ª Fase) 
 

N. 15 
 

Redija-se assim o art. 3º, I letra o. 
 

b) à saude, à educação do e á 
assistência sanitária, podendo, para a 
prestação dêsses serviços, assinar convênios 
com os organismos oficiais especializados. 

 
Justificação 

 
Entre as finalidades da autarquia a 

ser criada figura a prestação de 
serviços sociais, especialmente no que 
concerne á saúde, educação e 
assistência sanitária, como contribuição 
para o soerguimento do trabalhador 
rural brasileiro. 

Nos dias correntes, a prestação 
desses serviços se processa, 
frequentes vêzes, por meio de órgãos 
técnicos oficiais, como o serviço 
Nacional de Malária, Serviço Nacional 
de Tuberculose, entre vários outros, os 
quais, pelo seu aparelhamento 
grandemente especializado, estão em 
condições de realizá-los com maior 
eficiência e propriedade. 

E' exatamente esta a finalidade da 
presente emenda – possibilitar 
assistência mais efetiva por meio de 
departamento especializados. 

Sala das Sessões. em 3 de 
novembro de 1952. –Luiz Tinoco. 

 
Nº 16 

 
Substitua-se o art. 1º pelo seguinte: 
Art. 1ª Fica atribuído à Confederação 

Rural Brasileira o encargo de criar o Serviço 
Social Rural (S. S. R.), com personalidade 
jurídica de direito privado, com sede e fôro 
na. Capital da República e Jurisdição em 
todo o território nacional. 

Parágrafo único A Instituição será 
organizada e dirigida nos têrmos da presente 
lei e na conformidade do Regulamento 
elaborado, pela assembléia geral da 
Confederação Rural Brasileira, devidamente 
aprovado pelo Ministro da Agricultura. 

 
Justificação 

 
Esta emenda virá substituir a 

organização autárquica, proposta no projeto, 
pela criação de um Serviço Social Rural com 
personalidade de Direito Privado, dirigida e 
orientada por elementos integrados em 
atividades rurais, a exemplo do que se fêz 
em relação a outras instituições patronais 
existentes (S. E. S. C. e S. E. S. I., 
respectivamente, lei nº 9.853, de 13 de 
setembro de 1946, e lei nº 9.403, de 25 de 
junho de 1945. 

S. das S., em 4 de novembro de 1952. – 
Alfredo Neves. 

 
Nº 17 

 
Art. 3º – Acrescente-se: 
§ 1º Para a melhoria da habitação Poderá 

o S. R. R. fazer empréstimos dos proprietários 
rurais, ao juro máximo de 8% ao ano, 
fornecendo-lhes plantas e especificações de 
casas residenciais de colonos. 

§ 2º As casas assim construídas 
deverão ser habitadas por colonos, podendo 
ser-lhes cobrado aluguel, arbitrado a razão 
de 10% mensal na base do salário mínimo 
pago na região. 

 
Justificação 

 
Essa será a melhor maneira de 

conseguir-se que, paulatinamente se vá 
substituindo as atuais casas de "sopapo", 
habitação mais comum dos colonos, na zona 
rural, por habitações e que lhes proporcione 
um mínimo de conforto. 

S. S., em 4 de novembro de 1952. – 
AIfredo Neves. 

 
Nº 18 

 
Substitua-se o art. 4º e seus parágrafos, 

pelo seguinte: 

Art. 4º O S. S. R. será administrado por 
um Conselho Nacional, órgão de supervisão 
nacional, coordenador de planejamento em 
geral; Conselhos Estaduais, Territoriais, e do 
Distrito Federal, dotados êstes de autonomia 
para promover a adaptação dos planos às 
peculiaridades locais, para o que deverão 
proceder a estudos das condições geo-
econômicas e sociais das respectivas 
regiões, e Juntas Municipais, com funções 
executivas nas respectivas Jurisdições e 
dotadas de autonomia para tal fim. 

§ 1º O Conselho Nacional será 
constituido: 

a) de um Presidente, eleito pela 
Diretoria da Confederação Rural 
Brasileira, dentre seus membros; 

b) de um representante do 
Ministério da Agricultura; 

c) de um representante do 
Ministério do Trabalho, Industria e 
Comércio; 

d) de um representante do 
Ministério da Educação e Saúde; 

e) de um representante de cada 
uma das Federações das Associações 
Rurais e de mais um representante 
para cada grupo de 30 associados 
rurais, estas computadas dentro de 
cada Estado, até o máximo de 5 
representantes, sendo todos eleitos, 
por voto secreto em Assembléia Geral 
das respectivas Federações. 

§ 2º O Conselho Estadual ou de 
Território Federal ou Distrito Federal, 
será constituído: 

a) de um Presidente, eleito pela 
Diretoria da Federação das 
Associações Rurais, dentre seus 
membros; 

b) de um representante da 
Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente; 

c) de um representante da 
Secretaria de Educação, ou órgão 
equivalente. 

d) de um representante da 
Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente; 

e) de um representante de Serviço 
Social Oficial; 

f) de um representante de 
organizações sociais particulares; 

g) de 5 (cinco) representantes eleitos 
por voto secreto, em Assembléia geral da 
Federação, e de mais um representante para 
cada grupo de 30 (trinta) associações 
filiadas, eleitos pelo mesmo critério, até o 
máximo de cinco. 

§ 3º A Junta Municipal  
será constituída de um  
Presidente, eleito pela Diretoria  
da Associação Rural, dentre  
seus membros; de um representante  
da Prefeitura Municipal, 
 de 6 (seis) representantes  
da Associação Rural, eleitos  
por voto secreto em assembleia  
geral para tal fim especialmente 
convocada, sendo efetuada por  
todos os membros acima  
indicados, após a respectiva posse, a 
eleição para integrar a Junta; de um 
representante do corpo médico do 
Município; de um membro do 
professorado local; de um 
representante de serviços sociais 
organizados, onde houver; e de dois 
municipes conhecedores dos problemas 
locais, sendo um deles de preferência 
agronomo, tendo tais membros 
igualdade de condições com os demais 
componentes da Junta. 

§ 4º Os representantes das 
entidades das classes rurais serão 
sempre escolhidos dentre filiados de 
Associações Rurais. 

§ 5º Para os municípios  
}em que não existir associação  
Rural a Administração local  
do S.S.R. se fará através de um 
delegado eleito pelo Conselho Estadual 
ou do Território, e os Estados ou 
Territórios em que não houver 
Federação de Associações Rurais a 
Administração se fará mediante 
Delegado eleito pelo Conselho 
Nacional. 

§ 6.º O mandato  
dos representantes eleitos para  
os Conselhos Nacional e Estaduais  
ou dos Territórios ou do Distrito Federal 
e para as Juntas Municipais inclusive  
o do Presidente será de três  
anos, podendo ser renovado uma vez. 
 

Justificação: 
 

Esta emenda decorre de modificação 
proposta ao art. 1º. 

Sala das Sessões, em 4 de novembro 
de 1952. – Alfredo Neves. 

 
Nº 19 

 
Art. 6.º § 2º 
Acrescente-se depois de Cr$ 

200.000,00 as palavras: 
Inclusive as olarias, com maromba 

vertical para fabricação de tijolos maciços, 
sob empreitada, e uso da propriedade rural. 

 
Justificação: 

 
O Serviço Social Rural deve Incentivar 

construções higiênicas nas propriedades 
rurais, destacando-se como de mais 
urgência, a substituição das casas de 
colonos, chamadas de supapo ou pau a 
pique, coberta de sapo ou fôlha de coqueiro, 
por outras de tijolos e telhas. Essa primeira 
providência a adotar-se na melhoria do 
padrão de vida do trabalhador rural. A 
providência proposta visa concorrer para que 
se colime esse objetivo. 

Sala as Sessões, em 4 de novembro de 
1952. – Alfredo Neves. 

 
Nº 20 

 
Art. 6º – § 4º 
Suprima-se. 
 

Justificação: 
 

Não vejo conveniência em 
sobrecarregar-se a todos os demais 
Institutos e Caixas de Aposentadorias e 
Pensões com um acréscimo adicional 
em favor do novo Instituto, cuja receita 
deve ser, como os demais, consti tuida 
exclusivamente de contribuições da 
própria classe a que visa beneficiar. 
Essa é a regra, as exceções não são 
aconselháveis. 

Sala das Sessões, em 4 de 
novembro de 1952. – Alfredo Neves. 

 
Nº 21 

 
Art. 9º passará a ter a seguinte 

redação: 
Art. 9º As contribuições devidas ao 

S.S.R. serão recolhidas na forma, prazo e 
local que forem determinados no 
Regulamento, incorrendo o contribuinte, pelo 
não recolhimento dentro de 30 (trinta) dias do 
vencimento, na multa de 10% e quando o 
prazo exceder a 60 dias, também dos juros 
da mora. A sua arrecadação poderá ser 
atribuída a entidades públicas ou privadas, as 
quais entregarão diretamente ao Conselho 
Nacional, aos Conselhos Estaduais, ou dos 
Territórios ou do Distrito Federal, e às seitas 
Municipais, na proporção estabelecida no art. 
10 o montante das arrecadações que 
eizeram: 

 
Justificação: 

 
A emenda objetiva dar melhor 

ilegível ao artigo, com um acréscimo 
que se torna indispensável, 
determinando o destino final das 
contribuições recebidas por entidades 
públicas ou particulares. 

Sala das Sessões, em 4 de novembro 
de 1952. – Alfredo Neves. 

 
Nº 22 

 
Substituir-se o art. 10 pelo 

seguinte: 
Art. 10. O produto das 

arrecadações será empregado no 
Município, da proporção de 60% da 
arrecadação ali efetuada, cabendo tal 
aplicação ás Juntas Municipais, 
destinando-se o restante, 20% par a 
aplicação pelo  Conselho Estadual 
tendo em vista as zonas menos 
favorecidas do Estado, e 20% pelo 
Conselho Nacional obedecido o mesmo 
critério. 

 
Justificação: 

 
A emenda tem por fim determinar que a 

aplicação dos 60% da arrecadação efetuada 
sejam empregados, nos Municípios pelas 
Juntas Municipais. 
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Sala das Sessões, em 4 de novembro 
de 1952. – Alfredo Neves. 

 
Nº 23 

 
Art. 16 – acrescente-se: 
Parágrafo único. Verificado que 

arrecadação do S.S.R. atingiu a Cr$ 
250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros) anuais, a contribuição 
do govêrno federal será reduzida de 25% 
quando atingir os 400 milhões, de mais de 
25% e a 600 miIhões, mais 25%; e a 600 
milhões, ficara, desligada de, quaisquer 
obrigação orçamentária. 

 
Justificação: 

 
O emenda visa, desonerar o govêrno de 

um compromisso permanente, que acabará 
não sendo cumprido, sem que para isso haja 
sanção,a exemplo de que sucede com as 
contribuições do govêrno em relação a 
Institutos e Caixas, uma vez que a instituição 
atinja possibilidades que lhe permite viver 
com os seus próprios recursos. 

Sala das Sessões, em 4 de novembro 
de 1952. – Alfredo Neves. 

 
Nº 24 

 
Redija-se da seguinte maneira o 3º 

do art. 4º do Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 1952: 

§ 3º – A Junta Municipal será 
constituida por um elemento nomeado 
pelo Conselho Estadual, que será o 
presidente; pelo Prefeito; pelo presidente 
da Associação Rural do Município, (ou 
pelo presidente da Câmara Municipal, 
quando o prefeito tiver as duas funções); 
por um dos tabeliães e pela diretora do 
grupo escolar, não sendo permitido 
participarem da mesma Junta parentes 
até 3º grau." 

 
Justificação 

 
O Serviço Social Rural vai, na 

realidade, encontrar o seu campo de 
ação nos municípios. 

E' justamente para a organização da 
Junta Municipal que deve voltar-se tôda 
a atenção do legislador. 

A entrega da execução do Serviço 
constitue o busilis. Manda o bom senso 
que deve isso cabe aos elementos mais 
esclarecidos e de mais acendrado 
espírito público, a fim de assegurar-se a 
garantia do êxito da tão sábia quão 
oportuna iniciativa. 

Em virtude da premente 
necessidade que existe no País por um 
Serviço com o patriótico objetivo que 
êste apresenta o curial seria a retirada 
de tôdas as emendas apresentadas ao 
Projeto no intuito de facilitar o seu 
tramitamento para torná-lo, desde logo, 
em lei. 

Constatada que seja a 
impossibidade dessa solução, cabe-nos 
a vacina na premunitória do desvio 
irreparável que poderia vir a ter a sua 
finalidade. 

Sala das Sessões, em 5 de 
novembro de 1952. – Altivo Linhares. – 
Flávio Guimarães – Camilo Mércio – Sá 
Tinoco. – Othon Mader. 

 
Nº 25 

 
Do § 2º do art. 4º, suprima-se a 

expressão: 
"...de livre nomeação do Presidente 

da Republica..." 
 

Justificação 
 

Entendemos que o Serviço  
Social Rural (SSR) deve ser  
criado nos moldes já existentes  
do Serviço Social de Indústria  
(SESI) e do Serviço Social do  
Comércio (SESC) cujos resultados  
vem-se mostrando eficientes e 
econômicos, com a grande  
vantagem de ficarem afastados  
da influência direta dos fatores  
políticos partidários e dos entraves da 
burocracia. 

Nestas condições, não se justifica 
nomeação pelo Presidente da República. 

Sala das Sessões, em 5 de 
novembro de 1952. – Othon Mader. 

Nº 26 
 

Substitua-se tôda a parte final art. 6º, 
além das palavras: 

..."atividades Industriais"... 
pela seguinte: 
"...de extração ou beneficiamento de 

produtos animais, vegetais, ou minerais, 
localizados na zona rural". 

 
Justificação 

 
O que se pretende com esta Emenda e 

deixar o Serviço Social Rural limitado ao 
meio rural. Todas as industrias ou serviços 
que se localizarem nos centros populosos, 
não pertencerão a sua jurisdição. 

Sala das Sessões, em 5 de novembro 
de 1952. – Othon Mader. 

 
Nº 27 

 
Suprima-se integralmente o § 4º do art 

6º. 
 

Justificação 
 

As contribuições devidas pelos 
empregadores brasileiros aos seus 
respectivos Institutos de Previdência e 
Caixas de Aposentadoria são já excessivos, 
refletindo sôbre a produção nacional que é 
cada dia mais cara, a ponto de ilegível 
podermos mais competir com os lncorrentes 
estrangeiros e internamente os preços são 
elevadíssimos. Não é aconselhável, portanto, 
qualquer majoração. É também não e justo 
que os que nada têm com a vida rural se 
vejam onerados com a assistência á 
população do campo. E seria ainda mais 
confusões e dificuldades ao já intriacado e 
oneroso serviço de arrecadação de 
contribuições sociais. 

Sala das Sessões, em 5 de novembro 
de 1952. – Othon Mader. 

 
Nº 28 

 
Art. 11. – Suprima-se. 

 
Justificação 

 
Desde que se pretende, com as 

emendas apresentadas, organizar o Serviço 
Social Rural (SSR) sob a forma de uma 
entidade jurídica de direito privado, não se 
justifica que fiques êle estritamente 
subordinado ao Presidente da República e à 
prestação de contas ao Tribunal de Contas. 

Sala das Sessões, em 5 de novembro 
de 1952. – Othon Mader. 

 
Nº 29 

 
Do § 1º do art. 4º, suprima-se a 

expressão final: 
"...de livre nomeação e demissão do 

Presidente da República". 
 

Justificação 
 

Entendemos que o Serviço Social Rural 
deve ser criado nos moldes já existentes do 
Serviço Social da Indústria e do Serviço 
Social do Comércio, indiscutivelmente muito 
mais eficientes e mais econômicos do que os 
seus congêneres de caráter oficial. Nestas 
condições não há razão para que no Projeto 
figure qualquer oficial. Nestas condições não 
há razão para que no Projeto figure qualquer, 
dispositivo subordinando a investidura do seu 
Presidente à nomeação do Presidente da 
República. 

Sala das Sessões, em 5 de novembro 
de 1952. – Othon Mader. 

 
PARECER 

 
Nº 603, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara n° 304, de 1950. 
 

Relator – Sr. Aloysio de Carvalho 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexas) do Projeto de nº 304, de 1950, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados, considerando emenda 
de redação a oferecida, em Plenario, pela 
Comissão de Finanças do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 10 de 
julho de 1953. – Joaquim Pires, Presidente em 
exercicio. – Aloysio de Carvalho, Relator. – Velloso 
Borges. – Costa Pereira. 

ANEXO AO PARECER, Nº 603-53 
 

Redação Final do Projeto de Lei Da 
Câmara n. 304, de 1950, que concede 
aumento aos pensionistas do IPASE e dá 
outras previdências. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. – E' extensivo o aumento  

de que trata o Decreto-lei nº  
8.766, de 21 de janeiro de 1946, na 
forma prescrita nos arts. 1º e 3º, §§ 1º e 
2º as pensões em vigor, concedidas pelo 
Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado (I. P. A. S. E.) 
aos beneficiarios dos servidores 
federais, ilegível de 1º de janeiro de 
1940, ou as que venham a ser 
concedidas por morte de seus 
segurados obrigatórios. 

Parágrafo único – O aumento,  
de que trata este artigo,  
far-se-a de maneira que as pensões já 
concedidas a beneficiários de servidores 
federais falecidos a parti de 1º de 
janeiro de 1946, ou as que venham a 
ocorrer, não sejam ilegível nem 
superiores ás que caberiam, em 
igualdade de condições, nos têrmos dos 
Decretos-leis ns. 8.512, de 31 de 
dezembro de 1945, e 8.763, de 21 de 
janeiro de 9146, a beneficiários de 
servidor de igual categoria funcional, que 
houvesse falecido ate 31 de dezembro 
de 1945. 

Art. 2º – Para atender as despesas 
relativas ao aumento de pensões a que 
se refere o art. 1º e o instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado autorizado a fazer os 
adiantamentos necessários, para cujo 
reembolso procederá na forma 
estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 3º do 
Decreto-lei n. 8.768, de 21 de janeiro de 
1946, e remeter de uma só vez a relação 
das importâncias pagas. 

Art. 3º – O aumento, de que ilegível 
esta lei, não e extensivo aos 
beneficiários dos servidores que 
contribuem para o IPASE, por força de 
convênios com os governos estaduais, 
municipais e territoriais. 

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

 
PARECER 

 
Nº 604, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 114, de 1952 
 
Relator – Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 114, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 
10 de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercido. –. Velloso 
Borges. Relator. – Costa Pereira. – 
Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 604-33 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 114, de 1952, que 
aprova a Convenção Internacional assinada 
em Sévres, na França, a 6 de outubro de 
1921, que modifica a Convenção do Metro, 
firmada em Paris, a 28 de maio de 1875. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta nos têrmos do art. 66. inciso I, da 
Constituição, e eu promulgo seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº – 1953 
 

Art. 1º – E' aprovada a  
Convenção Internacional assinada  
em Sevres, na França, a 6 de  
outubro de 1921 que modificou a  
Convenção do Metro, firmada em Paris, a 28 
de maio de 1875, bem como o respectivo 
Regulamento. 

Art. 2º. – Este decreto legislativo  
entrará em vigor na data de sua 
 publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR PRESIDENTE: – Continua a hora 
do expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES (*): – Sr. Presidente tive 
há poucos dias,  
ocasião de relatar desta tribuna,  
declarações feitas pelo Comandante  
do Corpo de Bombeiros, sôbre  
as dif iculdades com que luta 
Corporação  
a seu cargo para exercer suas funções, 
em virtude do procedimento da CEXIM, 
no tocante à importação de materiais 
necessários ao país. 

No dia seguinte, saiu a CEXIM sua 
mudez habitaual para trazer público, 
numa explicação confusa, argumentos 
pretendendo mostrar a sem razão do 
bravo e ilustre comandante do Corpo de 
Bombeiros. 

Se, porém, lhe foi possível lançar 
um pouco de confusão sôbre a questão 
o Coronel Saddock de Sá a desfez 
inteiramente, mostrando de que 
maneira se processam os negócios da 
impotação de material, e a sutileza 
maquiavélica com que os agentes da 
CEXIM executam a Lei de Licença 
Prévia acomodando os negócios à 
maneira que lhes convém. Depois de 
luta de quatro meses, a CEXIM 
efetivamente concedeu a licença. Mas, 
de que maneira? Para importação em 
câmbio livre, tornando impraticável a 
autorizacão. 

Sabem V V. Exas. que o  
Corpo Bombeiros, como as  
demais repartições estão sujeitas a 
verbas votadas pelo Congresso, 
sancionadas pelo Presidente  
da República e que delimitam as 
despesas a efetuar. Assim ao estimar a 
compra de mangueiras, era claro que 
essa repartição o fizera á base de vinte 
cruzeiros por dólar. Nem podia ser de 
outro modo, pois ninguém contestará 
que a importação de equipamentos 
para o Corpo de Bombeiros se 
classifica entre aquelas essenciais a 
vida do país, tem portanto, prioridade 
e, tratando-se de despesas do Tesouro, 
deve ser feita a base de vinte cruzeiros 
o dolar. 

Assim, entretanto, não entendeu a 
CEXIM, que concedeu lincença de 
importação, mas a câmbio livre. 

O mais interessante, porém, da 
exposição do Comandante do Corpo 
Bombeiros, como se vê da entrevista 
concedida ao "Correia da Manhã" do 
dia 10 de julho, é que um verdadeiro 
ilegível de empurra se processou da 
Carrintendência da Moeda, da 
Supeteira de Câmbio para a de 
Exportatendência para a Carteira de 
Câmbio e desta para a Carteira de 
Exportação Neste jôgo triangular, ficou 
o Corpo de Bombeiros sem o 
equipamento. 

Aqui está a advertência pública, 
Ilegível com responsabilidade  do seu 
posto no Exército e da alta função que 
exerce o seu autor: 

"Sobrevindo outro grande incêncio, 
o Corpo de Bombeiros não o poderá 
sequer atenuar. 

Este é um dos argumento que 
poderá ser agudo contra o modo porque 
se administra a CEXIM A muitos poderá 
parecer que a remoção de diretores ou 
funcionários resolva o problema. 

Perguntaria aos Senhores 
Senadores: seria possivel deixar se o 
País em situação tão grave, á mercê de 
capricio de funcionário sem 
responsabilidade? E'  
possível permanecerem vigentes  
leis cuja aplicação depende do arbítrio, 
do capricho da incompreensão  
das responsabilidades e funções  
por parte de homens  
chamados resolver problemas para os 
quais não estão habilitados? Devemos 
deixar o País ao talanie dos erros 
humanos, isto é, das escolhas feitas 
pelo Presidente da República ou 
Ministros os quais por melhores e mais 
perfeitos que sejam, são, como 
nós,homens e, portanto, capazes de 
errar na escôlha de outros para funções 
delicadas como esta da Carteira de 
Exportação e Importação e da 
aplicação da Lei de Licença Prévia?  
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A sucessão de diretores a mutação de 

Presidente, a variação de Ministros tem 
mostrado não estar na escolha de homens 
capazes, nem sequer no patriotismo dos 
dirigentes, o bom funcionamento da Cexim. O 
mal é congênito, está no que ela tem em si 
própria de violadora das leis naturais e nas 
oportunidades maléficas que oferece daí o 
imperativo de sua revogação de sua 
abolição. 

Ontem ou ante-ontem, chegou a esta 
capital uma Comissão de Vereadores da 
Câmara Municipal da cidade de São Paulo. 
Sem pretender estabelecer hierarquia 
econômica em favor de qualquer cidade, é 
preciso atentar-se para a importância do fato. 
Uma Comissão da Câmara de uma cidade de 
dois milhões de habitantes o maior centro 
industrial da América do Sul, abala-se de sua 
sede, abandona os seus trabalhos para vir à 
Capital da República pleitear medidas que 
protejam o trabalho e a economia do 
município. 

Chegamos a esse ponto, Senhores 
Senadores: à necessidade de que as 
assembléias populares se desloquem das 
sedes para, perante um diretor nomeado, 
sem restrição de espécie alguma a não ser o 
"bon plaisir" do Presidente da República 
demissível à vontade pleitearem aquilo que 
não é mais do que um direito que não lhes 
pode ser negado, quando o contrário deveria 
suceder – esses diretores, esses chefes 
executivos irem auscultar o sentir dessas 
Câmaras. A Câmara Municipal de São Paulo, 
a Câmara Federal dos Deputados, outras 
quaisquer Assembléias, tanto quanto esta 
representam o povo em sua soberania Certas 
ou erradas, são a expressão máxima do 
máximo da Nação. 

Pois bem; essa comissão está disposta 
a colocar-se, como disse, na porta do Diretor 
da CEXIM, até que obtenha a satisfação dos 
seus justos desejos. 

São casos que aberram. Há empresas 
ameaçadas de fechar, dispensando 
operários, perdendo capitais e tempo 
irrecuperáveis. 

O Sr. Fioravante Tervolino cita Brasinet 
Comércio e Indústria: 

"Trata-se de uma Companhia 
especializada no fornecimento de sais  
para o tratamento técnico das têmperas de 
aço". 

Já tivemos ocasião de salientar a 
importância da discriminação feita quanto à 
importação de peças de aço, de inifinta 
variedade e requeridas peIa Indústria na 
construção de seus mecanismos e respectivo 
funcionamento. 

"A falta de matéria prima importada – 
prossegue a entrevista – está prejudicando o 
seu fornecimento para cêrca de seiscentas 
firmas metalúrgicas e de acessórios no 
Brasil, para a Companhia de Transportes 
CMTC de São Paulo. 

Esta companhia pertence ao Govêrno; 
portanto, não se pode alegar favorecimento 
aos capitalistas. Trinta por cento de seus 
veículos estão fora de serviço pela 
impossibilidade de fornecimento das peças 
necessárias por falta de matéria prima 
Indispensável à sua preparação. 

Vê-se por ai dificuldade da elaboração 
e execução de uma lei discriminatória  
das importações úteis ou não úteis à  
vida do País no favorecer indústrias 
nacionais e à produção e como  
muitas vezes pretendendo-se estimular 
uma indústria acaba ela por exigir tais 
sacrifícios da nação que melhor seria não 
existisse. 

Mais ainda: a exemplo do Rio de 
Janeiro pretendeu-se ou se pretende criar, 
em tôrno de São Paulo, o chamado "cinturão 
verde". 

A propósito declarou o Sr. João Américo 
Gallotti; 

"São cêrca de três mil e quinhentos 
trabalhadores do campo que estão 
prejudicados em suas atividades. A causa  
é a falta de licenças para importação de se- 
 

mentes, apesar de todos os pedidos no Brasil 
terem atingido à soma de apenas quinhentos 
e sessenta mil dólares". 

Fatos como êste Sr. Presidente, 
revelam menos a incompetência ou a 
incapacidade dos componentes da CEXIM do 
que a impossibilidade, material e técnica de 
se executar lei desta natureza. 

Os casos citados são esporádicos. Vêm 
a tôna porque a revolta é maior do que a 
tradicional paciência dos brasileiros. Existem, 
entretanto, pelo país em fora, centenas de 
milhares idênticos. Lê-se diáriamente, no 
"Correio da Manhã" a repetição das 
ocorrências, numa monotonia estarrecedora. 
Aquelas publicações, todavia se defrontam 
com a impassibilidade impressionante do 
Govêrno e dos órgãos dirigentes do comércio 
exterior. 

A realidade demonstra, mais e mais, o 
inconveniente de restrições ao comércio 
exterior. 

Desviada a Carteira de Importação e 
Exportação do Banco do Brasil de seus 
primitivos fins – fomento do comércio 
exterior, criação de novos mercados e 
facilidade de crédito a importadores e 
exportadores para buscar apenas a 
disciplinação do comércio de modo a contê-
lo nas possibilidades de exportação que ela 
mesma restringe e nas necessidades de 
importação que se tumultuam – sacrifica-se 
o objetivo colimado, meio se torna o 
principal e chegamos à condição em que 
estamos. 

No corrente exercício a restrição de 
importações golpeará profundamente a 
receita aduaneira, reduzindo-a em cêrca de 
um bilhão de cruzeiros. 

Que faz a CEXIM? Permite, ao menos a 
importação ao câmbio livre? 

Absolutamente. Há poucos dias, depois 
de ter realizado ensáio parcial de 
importação ao câmbio livre, suspendeu a 
concessão de licenças. A medida provocou a 
brusca elevação dos preços de todos os 
artigos já importados, quer ao câmbio livre, 
quer no oficial proporcionando aos 
detentores das mercadorias, em virtude do 
simples ato de suspensão das importações, 
lucros fabulosos. 

Curioso – convém assinalar – é que o 
País não dispõe de reservas de moeda não 
tem saldo. Entretanto, qual foi a última 
deliberação da CEXIM? Suspender a 
importação pelo câmbio livre e só permití-la 
pelo câmbio oficial de Cr$ 20,00. 

Trata-se de absurdo evidente. O grave 
da situação, porém reside na circunstância 
de que a administração não se preocupa em 
dar uma justificação pública demonstrando o 
porque ter das suas resolução, quais os 
efeitos para o país como poupar e fomentar 
recursos. Não. simplesmente corta. 

Nesta Casa, Sr. Presidente encontram-
se Senadores que, usando a faculdade que 
lhes foi concedida, importaram automóveis 
de determinada marca. Ao câmbio oficial, 
foram entregues no Rio de Janeiro, por 
sessenta e três mil cruzeiros. Esse mesmo 
veículo, entretanto é vendido pelos te 
importadores por duzentos e cinqüenta e até 
trezentos mil cruzeiros. 

Lembro que não é permitido a nenhum 
cidadão brasileiro, que importe o câmbio 
livre, receber automóvel dessa marca. E 
aqui dou uma informação fácil de comprovar-
se: o mesmo carro com o dólar a cinqüenta 
cruzeiros, posto nesta capital, ficará com 
tôdas as despesas pagas, por cento e vinte 
mil cruzeiros. Veja o Senado: o cidadão não 
tem a liberdade de lançar mão do seu 
dinheiro, comprar dólares importar um 
automóvel por cento e vinte mil cruzeiros; é 
obrigado a comprá-lo, aqui por duzentos e 
cinqüenta ou trezentos mil. 

O SR. MELO VIANNA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES – 
Pois não; com prazer. 

O SR. MELLO VIANNA: – Pior ainda  
foi a situação: um amigo recebendo 
 

um carro de presente não consegue 
embarcá-lo e recebê-lo aqui, diante da 
proibição. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Vê V. Ex.ª que os casos brotam de todos os 
lados. 

O SR. MELLO VIANNA: – E' 
necessária a licença prévia. De lá não podem 
embarcar e aqui está proibida a entrada. O 
automóvel, entretanto, aumentaria o 
patrimônio do país. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES – 
Em aditamento ao exemplo que acaba de 
citar o nobre colega. Senador Mello Vianna, e 
apenas para mostrar o pitoresco da situação, 
vou narrar um caso. 

Há algum tempo, creio que há 12 ou 14 
mêses, alguém, regularmente, obtivera 
licença de importação para automóvel. Ao 
desembarcar o carro no cais do porto, a 
lingada se desfez projetando-o ao solo. O 
automóvel ficou grandemente danificado. 
Antes pagar o conserto no Brasil, aliás 
caríssimo, e mandar vir outro carro, a fábrica 
preferiu enviar outro, em substituição aquele 
praticamente destruído. Sr. Presidente, não 
foi possível obter-se a licença para o 
segundo carro. 

Não há razão que justifique esse 
proceder. 

Vejam os nobres colegas a que cúmulo 
chegamos. Poderíamos citar outros fatos, ir 
mais longe. Aqui está a declaração da 
Comissão da Câmara de São Paulo. 
Tratores, dos pequenos que custavam 
quarenta mil cruzeiros, estão sendo 
vendidos, por favor, a cem mil cruzeiros. 
Devo salientar que são todos importados ao 
câmbio de 20 cruzeiros o dólar. No caso dos 
automóveis, ainda devo frizar que, pelo 
regime de compensações alguns tiveram o 
dólar real de 32 cruzeiros. Mas os tratores 
são importados preferencialmente, a dólar de 
20 cruzeiros. E, em virtude das restrições, 
êles, que a 40 mil cruzeiros proporcionam 
bons lucros, são vendidos a 100 mil 
cruzeiros. 

Vê assim o Senado que esta lei tem só 
um efeito de referência aos "tubarões" aos 
especuladores e aproveitadores. Existe um 
grupo de especuladores, de aproveitadores 
que realiza à sombra da Cexim e da Lei de 
Licença Prévia lucros que só no comércio de 
automóveis, há um ano, de over-price 
ilegível a mais de quinhentos milhões de 
cruzeiros, e que não pagam um centavo de 
imposto de renda, um centavo de imposto de 
vendas e consignações um centavo de taxa 
que seja para o Tesouro Público. 

Pode, Sr. Presidente, ser publicado 
novo edital, como ingenuamente pretende 
uma emenda da Câmara dos Deputados, 
dizendo que os produtos assim importadores 
terão o preço fixado as claras, à mostra. A 
experiência dêstes anos tão fartos de câmbio 
negro demonstra como a providência será útil 
inócua e fará rir os especuladores e 
aproveitadores. 

Quem poderá contestar ao fornecedor 
de tratores, ou de qualquer material 
importado, quando nos declara, ante a 
proposta de lhe pagarmos ao preço da 
tabela, que não há mais, que tudo está 
vendido? A fiscalização poderá, num caso ou 
noutro, impedir o abuso: na realidade, porém, 
a própria vítima tratará de pagar o preço 
pedido. O agricultor, agoniado pela falta de 
uma peça para o seu trator vendo-se escoar-
se o tempo da lavratura do campo, passar a 
oportunidade nas idas e vindas, pagará o que 
pedirem, para evitar maiores prejuízos. 
Mesmo a autoridade honesta, desejosa de 
aplicar a lei e policiar o preço encontra-se-á 
desarmada para agir, porque a vitima 
ajudará a encobrir o algoz. 

Estes fatos, Sr. Presidente, e Senhores 
Senadores são reais de todos os dias.  
A experiência cotidiana permite afirmar  
em definitivo, mesmo sem novos ensaios que 
a situação não pode continuar como está.  
Há dez anos vivemos nesta dança infame  
de preços, de câmbio negro, de oscilações 
 

Aos poucos, à medida que o aparelho estatal 
é reforçado, mais angustiosa se torna a 
situação e mais se explora o trabalho do 
brasileiro. 

Só a volta à liberdade de comércio, ao 
livre jogo das atividades, poderá recompor, 
pelo menos parcialmente, a situação. 
Mesmo que daí advenham alguns males, 
não serão maiores do que os atuais, nem 
maiores as imoralidade diàriamente 
focalizadas nos jornais, estações de rádio e 
conversas particulares, ao ponto do 
anedotário carioca se ter apossado da 
CEXIM. 

Chegamos a uma conclusão: é preciso 
acabar com a CEXIM. E não devemos 
prorrogar a Lei de Licença Prévia, se 
pretendemos, pelo menos, arejar o ambiente 
moral do país. 

Para concluir, peço a atenção dos 
nobres representantes do Nordeste e do 
Norte para um fato a respeito do qual, 
infelizmente, não me foi possível completar 
os dados que viriam comprová-lo. Mas, de 
memória, citarei alguns. 

Quatro Estados do Norte – Amazonas, 
Pará, Maranhão e Piauí – num período de 
quatro anos, tiveram o direito de importar 
apenas 35% do valor dos produtos que 
exportaram. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
É por muito favor, com muita suplica e muito 
chôro. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
O resto tiveram que importar de outros 
portos brasileiros, mais "próximos do sol", 
mais protegidos. Estatísticas recentes 
mostram que o Estado do Piauí é o de 
menor renda nacional, portanto a mais 
pobre das unidades da Federação. Há uma 
explicação para a sua pobreza, mas um fato 
grita e explica mais que outros: em quatro 
anos de exportação, o Piauí só pode usar 
menos de 8% do total das cambiais que 
produziu. Portanto, de cada dez cruzeiro 
exportados, de cada dez cruzeiros de ouro 
que fabricou para o Brasil, teve o direito de 
importar mercadorias no valor de um, 
apenas. Foi obrigado a importar o restante 
pagando o tributo hoje usual de cem, 
duzentos, trezentos, quatrocentos ou 
quinhentos por cento. 

Aí está, Sr. Presidente, como, através 
de uma lei justamente classificada de infame, 
se conduz à maior miséria uma região já de 
si pobre e desamparada pelo Govêrno 
central. 

Êsses fatos se processam há anos, e o 
Poder Executivo, conquanto dispndo de 
elementos, não foi capaz de usá-los com 
equilíbrio, para dispensar tratamento igual a 
todos os Estados. 

Nestas condições mais premente se 
torna a volta à liberdade de comércio. Que 
cada um utilize o de que precisa de acôrdo 
com seus recursos e necessidades, apenas 
com as limitações naturais resultantes das 
leis do comércio e do trabalho de cada um. 

Vê o Senado, com os fatos que dia a dia 
se amantoam, a ingenuidade dos que 
pretendem encontrar fórmula conciliatória 
entre o estrangulamento da liberdade, que é 
a CEXIM, e a vida do país sem a CEXIM. 

No próximo ano – estas serão minhas 
últimas palavras – teremos eleições. Por aí 
proliferam escancaradamente as "caixinhas". 

Pensem VV. Excias que nem todos 
poderão ser beneficiários dos favores oficiais. 
Pensem VV. Exs, na tremenda quantidade de 
dinheiro que se colorará à disposição dos 
favoritos do govêrno, dos favoritos do poder 
econômico, com a manutenção da lei licença 
prévia. Lembrem-se VV. Exas, que só no 
comércio de veículos – automóveis, tratores, 
ônibus e caminhões – os lucros de over price, 
além da tabela anunciada ultrapassaram, na 
melhor das hipóteses, em 1952, a um bilhão 
e meio de cruzeiros. E essa tremenda massa 
de dinheiro canalizada para manter posições 
através da complacência dos eleitos do povo, 
pode conduzir perigosamente o país a uma 
situação em que não pode colocar-se. 

 



81 
 

Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 6533 
 

Peço a atenção dos Srs. Senadores, 
dos Srs. Deputados, da imprensa e do 
público, para que, unidos refletindo e 
pesando as conseqüências dêsses atos, 
possam agir como exige o interêsse nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: 
(Muito bem;muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Apolônio Sales, segundo orador inscrito. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Pronuncia discurso que será publicado 
depois. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Prisco dos Santos. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Djair Brindeiro. 
Ismar de Góes. 
Aloysio de Carvalho. 
Carlos Lindemberg. 
Luiz Tinoco. 
Attílio Vivacqua. 
Pereira Pinto. 
Mello Vianna, 
Domingos Velasco. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mércio – (24). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Alvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olympio. 
Plínio Pompeu. 
Olavo Oliveira, 
Assis Chateaubriand. 
Novaes Filho. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Sa Tinoco. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Cesar Vergueiro. 
Dario Cardoso. 
João Villasboa. 
Othon Mader – (13). 
O SR. PRESIDENTE: – Está findo a 

prorrogação do expediente. 
Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de .Lei da 
Câmara nº 279 de 1952, que cria a Escola 
Agrícola de Urutai, no Estado de Goiás, a de 
outras providências. Com ,pareceres 
favoráveis ns. 498-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça: 499-52 da de 
Economia:500-53, da de Finanças; e 549-
53,da de Serviço público Civil. 
(Pausa) 

 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto conservar-se-ão sentados (Pausa) 
É aprovado o seguinte 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 279, DE 1952 
 

Cria a Escola Agrícola de Urutaí, no 
Estado de. Goiás, e de outras providências 

 
O Congressos Nacional decreta: 
Art. 1º É criada, nos moldes das atuais, 

a Escola Agrícola de Urutaí, no Estado de, 
Goiás. 

Parágrafo único. A Escola será. 
subordinada à Superintendência do Ensino 
Agrícola e veterinário. 

Art. 2º A Escola Agrícola de Urutaí  
terá por objetivo ministrar os  
cursos de Iniciação Agrícola e de 
 

Mestria Agrícola (arts. 7, 8 e 12 do Decreto-
Iei nº 9.163. de 20 de agôsto de 1946 – Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola), e  
observará o Regulamento dos Currículos  
do Ensino Agrícola baixada pelo  
Decreto número 21.667, de 20 de agôsto  
de 1946. 

Art. 3º A Fazenda de Criação de Urutaí 
passará a constituir o Núcleo de Zootecnia da 
Escola 

Art. 4º As diversas séries dos cursos  
da Escola serão instaladas progressivamente, 
começando-se pela primeira série do curso de 
iniciação agrícola. No segundo ano de  
funcionamento será Instalada a  
segunda série e nos terceiro e quarto  
anos, as primeira e segunda  
séries, respectivamente, do curso de  
mestria agrícola. Dai por diante, a  
Escola funcionará na plenitude dos  
seus cursos. 

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

A Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara nº 389, de 1952,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério da Educação e Saúde,  
o crédito especial de Cr$ 7.200,00,  
para atender às despesas com o  
Pagamento de gratificação de magistério  
à professora Danusia de Menezes  
Brandão Aires. (Com Parecer favorável nº 546,53, 
da Comissão de Financias (com emenda).  

 
(Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovavam 

queiram permanecer sentados.(Pausa). 
É aprovada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao artigo 1º in fine. suprima-se a expressão: 
"... conforme dispõem os artigos 3º e 32 

da Lei nº 489, de 15 de novembro de 1948". 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

Projeto, assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram se conservar sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 389, de 1952 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial de Cr$ 7.200,00, para atender às 
despesas com o pagamento da gratificação 
de magistério à professôra Danusia de 
Menezes Brandão Aires. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo  

autorizado a abrir pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial  
de Cr$, 7.200,00 (sete mil e duzentos 
cruzeiros), para atender ás despesas  
com o pagamento da gratificação  
de magistério à professôra Danusia  
de Menezes Brandão Aires, padrão J.  
lotada na Escola Industrial de Maceió,  
Estado de Alagoas relativa ao período  
letivo do exercido de 1946 conforme  
dispõem os artigos 3° e 32 da Lei nº  
488, de 15 de novembro de 1946. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor (na data 
de sua publicação. 

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

A Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 59, de 1953, que  
autoriza o Podar Executivo e abrir,  
pelo Ministério do Trabalho, Indústria  
e Comércio, o crédito especial  
de Cr$ 233.639,80 para pagamento  
de gratificação adicional a servidores  
daquele Ministério (Com Parecer  
favorável nº 566-53. da Comissão de Finanças). 

 
(pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

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

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 59, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério do trabalho, Indústria  
e Comércio, o crédito especial de  
Cr$ 233.639,80, para pagamento de 
gratificação adicional a Servidores daquele 
Ministério. 

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

abrir, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, o crédito especial de Cr$ 
233.639,80 (duzentos e trinta e três mil, 
seiscentos e trinta e nove cruzeiros e oitenta 
centavos, para atender ao pagamento, a 
servidores daquêle Ministério, da gratificação 
adicional prevista no artigo 1º letra e da Lei nº 
1.234, de 14 de novembro de 1950, no período 
de novembro de 1950 a 31 dezembro de 1952. 

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

À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 62, de 1953 que abre ao Congresso 
Nacional – Câmara dos Deputados – o crédito 
especial de Cr$ 700.000,00 para reforma e 
renovação dos móveis do Palácio Tiradentes 
(Com parecer favorável número 5443-53, da 
Comissão de Finanças). 

 
(Pausa). 
Se não houver quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 62, de 1953 
 

Abre ao Congresso Nacional – Câmara 
dos Deputados, o crédito especial de Cr$ 
700.000,00, para reforma e renovação dos 
móveis do Palácio Tiradentes. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto ao Congresso Nacional 

– Câmara dos Deputados o crédito especial 
de Cr$ 77.000,00, (setecentos mil cruzeiros), 
para reforma e renovação dos móveis do 
Palácio Tiradentes. 

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

À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara dos Deputados número 63,  
de 1953, que eleva o limite de idade  
previsto no parágrafo único do Art. 4º do 
Decreto-lei nº 2.066, de 7 de março de 1940. 
Pareceres favoráveis: n.° 571, de 1953, da 
Comissão de Constituição e Justiça; nº 572, 
de 1953, da Comissão de Segurança 
Nacional. (Pausa). 

 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o . 

Projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa), 
É aprovado o seguinte 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 63, de 1953 
 

Eleva o limite de idade previsto no 
parágrafo único do Art. 4º do Decreto-lei n.° 
2.066, de 7 de março de 1040. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É elevado para 43 (quarenta e 

três) anos o limite de idade previsto no 
parágrafo único do Artigo 4º do Decreto-lei nº 
2.066, de 7 de março de 1940, para promoção 
de Aspirante a Oficial do Corpo de Bom- 
 

beiros do Distrito Federal ao pôsto de 2º Tenente. 
Art. 2º Esta lei terá a vigência de 4 (quatro) 

anos a contar da data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
A sanção. 
 
Discussão única do Parecer número 

550, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Resolução nº 22, de 1951, que cria cargos de 
serventes e lavadores de automóvel no 
quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
(Pausa), 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte 

 
PARECER 

 
Nº 550, de 1953 

 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Redação final do Projeto de Resolução 

nº 22, de 1951. 
 
Relator: Sr. VeIloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução nº 22, de 1951 
Sala da Comissão de Redação em 2 de 

julho de 1953. – Joaquim Pires, Presidente 
em exercido, –  Velloso Borges, Relator. – 
Costa Pereira. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 550-53 
 

Redação final der Projeto de Resolução 
nº 22 de 1951, que cria no quadro da 
Secretaria do Senado Federal quatro cargos 
de servente, classe "G" e dois de lavadores 
de automóvel, padrão "G". 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou, nos têrmos do art. 27, letra n, do 
Regimento Interno, e eu promulgo, a seguinte 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – 1953 

 
Artigo único. Ficam criados no quadro 

da Secretaria do Senado Federal, quatro 
cargos de serventes. classe "G" e dois de 
lavadores de automóvel, padrão "G". 

§ 1º Para as vagas decorrentes do _ 
disposto acima, serão aproveitados de 
preferêncla, os atuais extranumerários 
contratados ou servidores  públicos em 
serviço no Senado Federal.sádicos  

§ 2º Serão considerados extintos, 
quando vagarem, os cargos a que se refere 
este artigo. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 
parecer acaba de ser aprovado, vai à 
promulgação. 

 
Discussão única do Parecer número 552, 

de 1953. da Comissão de Redação, que aprova 
o termo de escritura pública de compra e venda 
realizada entre o Departamento Nacional de 
Produção Mineral. do Ministério da agricultura, e 
Teodoro Kestrino e sua Mulher Rosa Mezzari 
Kestrino de um terreno situado no lugar 
denominado  "Morro da Miséria" município de 
Cresciúma, Estado de Santa Catarina. 

 
(Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte 

 
Nº 552, DE 1955 

 
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 134, de 1952. 
 
Relator; Sr. Costa Pereira. 
A Comissão.apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 134, 
dei 1952, originário da Câmara dos Deputados. 
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Sala da Comissão de Redação,  
em 2 de julho de 1953 – Clodomir  
Cardoso, Presidente. – Costa  
Pereira, Relator. – Joaquim Pires. –  
Velloso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 552-53 
 
Redação Final do Projeto de  

Decreto Legislativo da Câmara nº 134, de  
1952, que aprova o têrmo de escritura  
pública de compra e venda realizada  
entre o Departamento Nacional de  
Produção Mineral, do Ministério de  
Agricultura, e Theodoro Kestring e  
sua mulher, Rosa Mezzari Kestring,  
de um terreno, situado no Iugar  
denominado "Morro da Miséria",  
Município de Cresciúma, Estado de Santa 
Catarina. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta nos têrmos do art. 77 § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

DECRETO LEGISLATIVO 
 
Art. 1º É aprovada a decisão  

por que o Tribunal de Contas, em  
sessão realizada a 12 de dezembro  
de 1951, denegou registro  
ao contrato celebrado em 29  
de outubro desse ano, entre  
a Administração do Edifício da  
Fazenda e a Limpadora Brasileira,  
para o serviços de pintura de  
esquadrias de janelas do referido  
prédío. Art. 2° Este decreto  
legislativo entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas  
as disposições em  
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 
parecer acaba de ser aprovado vai à 
promulgação. 

Discussão única do Parecer  
número 554, de 1953, da  
Comissão de Redação, oferecendo  
redação final ao Profeta de  
Decreto Legislativo n° 117, de 1952,  

do ao combate ao câncer em todo o país. 
(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

parecer, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 555, de 1953 
 
Redação final do Substitutivo do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 130, 
de 1952. 

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

do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
nº 130, de 1952, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 
Sala da Comissão de Redação, em 8 de julho 
de 1953. – Clodomir Cardoso, Presidente. – 
Costa Pereira, Re- 

lator. – Joaquim Pires.– Velloso Borges. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 555-53 
 
Redação final do Substitutivo  

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara  
nº 130, de 1952, que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, pelo  
Ministério da Educação e Saúde,  
o crédito especial de  
Cr$ .100 000.000,00 (cem milhões de 
Cruzeiros), destinado ao combate  
do câncer em todo  
o país. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo  

autorizado a abrir, pelo  
Ministério da Educação e Saúde,  
o crédito especial de Cr$ 150.000.000,00 
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), 
destinado à Campanha contra o câncer  
em todo o território  
nacional. 
§ 1º Do crédito de que trata este artigo serão 
destacadas as seguintes quantias: 
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§ 1º da Constituição e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º É aprovada a Convenção  

sobre o Instituto Indigenista Interamericano, 
elaborada por ocasião do I Congresso 
Indigenista Interamericano que se reuniu  
na cidade de Patzcuaro, México, de 14  
a 24 de fevereiro de 1940, para adesão do 
Brasil. 

Art. 2º Este decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado vai à 
promulgação. 

 
Discussão única do Parecer número 

557, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto  
de Decreto nº 19, de 1950, que mantém  
o registro, sob reserva, das apostilas  
de aumento de pensão, lançadas  
nos títulos de Zilda Correa da Silva e 
outros, viúva e filhos do Deodoro Luiz da 
Silva Pessoa. 

 
(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Parecer, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 557, de 1953 
 

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
 
Redação final do Projeto do Decreto 

Legislativo nº 19, de 1930  
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fl. anexa) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 19, de 1950, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 3 
de julho de 1953. – Clodomir. Cardoso, 
Presidente. – Costa Pereira, Relator – 
Joaquim Pires, – Velloso Borges. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 557-53 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 19, de 1950, que 
mantém o registro, sob reserva, das apostilas 
de aumento de pensão, Iançadas nos títulos 
de Zilda Correa da Silva Pessoa, Agente 
Fiscal do imposto de Consumo classe "r" do 
Quadro Permanente do Ministério da 
Fazenda. 

 
Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta nos termos do art. 77, 
1º, da Constituição, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º – É aprovado o registro de 

feito sob reserva, das apostilas lançadas 
nos títulos, aumentando as penções de 
Zilda Correa da Silva Pessoa  
outros, viúva e filhos de Deodoro ilegível 
nos títulos, aumentando as ilegível  
do imposto de Consumo, classe "J"  
do Quadro Permanente do Ministério  
da Fazenda. 

Art. 2º – Este decreto legislativo 
entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado, vai á 
promulgação. 

 
Discussão única do Parecer número 

597, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados nº 85, de 
1951, que cria o Ministério da Saúde e da 
outras providências (matéria em regime 
de urgência). 

 
(Pausa). 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 597, de 1953  
 

Comissão de Redação 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 85, de 1951. 
 
Relator Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação 

final (fls. anexas) do Projeto de Lei nº 85, 
de 1951, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados, e uma Retificação no art. 5º 
parágrafo único, por se tratar de simples 
alteração de ano. 

Sala da Comissão de Redação, em 
10 de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. Velloso Borges, 
Relator. – Costa Pereira. Aloysio de 
Carvalho Filho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 597-53 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 85, de 1951,que cria o 
Ministério da Saúde e Assistência e da 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É criado o Ministério da 

Saúde, ao qual ficarão afetos os 
problemas atinentes à saúde humana. 

Parágrafo único. Fará parte do 
ministério acima um Departamento de 
Administração, com Divisões de Pessoal, 
Material, Obras e Orçamento. 

Art. 2º O Ministério da Educação e 
Saúde passa a denominar-se "Ministério 
da Educação e Cultura". 

Parágrafo único. Passarão a depender 
diretamente do Departamento Nacional de 
Educação as Diretorias de Ensino, ora 
autônomas, no Ministério da Educação e 
Saúde.  

Art 3º Ao Ministério da Saúde são 
transferidos todos os atuais órgãos e 
serviços do antigo Ministério da Educação 
e Saúde, atinentes a saúde e a criança, e 
desmembrados os que exerçam 
atividades em comum. 

Parágrafo único. Passarão, 
igualmente, para os quadros do novo 
Ministério todos os cargos, funções e 
seus ocupantes de serviços que hajam 
sido transferidos, bem como parte do 
funcionalismo do Departamento de 
Administração do antigo Ministério da 
Educação e Saúde, que se tornar 
excedente em decorrência da criação do 
novo Ministério. 

Art. 4º Da quantia a que se refere a 
alínea a do art. 2º do Decreto nº 9.486 de 
18 de julho de 1946, um têrço será 
destinado no Ministério da Saúde. 

Art. 5º São transferidos para o 
novo Ministério da Saúde os saldos de 
dotações orçamentárias, destinados às 
repartições incorporadas ao referido 
Ministério, inclusive as parcelas de 
dotações orçamentárias globais, 
cabendo ao Poder Executivo tomar as 
medidas administrativas 
convenientes. 

Parágrafo único. São também 
transferidas as parcelas das dotações 
constantes da Verba 3 do Orçamento 
do Ministério da Educação e  
Saúde, bem como a terceira parte da 
dotação constante do orçamento  
da Despesa para o ano de 1953 –  
na Verba 4 – Obras e Equipamentos – 
Consignação VI – Dotações diversas – 
Sub-consignação II – Estudos e 
Projetos -01 Divisão de Obras).  
Ajustes com profissionais estranhos á 
Divisão de Obras, para a elaboração 
de projetos e levantamentos 
topográficos. 

Art. 6º Os créditos orçamentários e 
adicionais destinados ao Ministério da 
Saúde poderão ser depositados no 
Banco do Brasil à disposição do 
referido ministério, de acôrdo com o 
critério que fôr estabelecido 
anualmente pelo Ministro do Estado. 

Parágrafo único. A comprovação 
do emprego dêstes créditos será feita 
parceladamente, perante o Tribunal de 
Contas, 60 dias após o término de 
cada trimestre, na forma da legislação 
em vigor, ouvido previamente o 
Departamento de Administração. 

Art. 7º Os auxílios e subvenções 
consignados no orçamento do 
Ministério da Educação e Saúde, que 
se destinarem a atividades 
relacionadas com o Ministério da 
Saúde, são igualmente, transferidos, 
nos términos do art. 6º desta lei. 

Art. 8º São criados os seguintes 
cargos, que serão providos em 
comissão ou em funções gratificadas: 

1. Ministro de Estado; 
1 de Diretor do Departamento de 

Administração – D. A.; 
1 Diretor da Divisão do Pessoal D. 

P.; 
1 Diretor da Divisão do Orçamento 

D. O.; 
1 Diretor da Divisão de Material D 

M.; 
1 Diretor da Divisão de Obras – D. 

Ob.; 
 

Funções Gratificadas  
5 de Secretário; 

 
1 Auxiliar de Gabinete; 
1 Chefe S. A.; 
1 Chefe S. C.; 
1 Chefe S. P.; 
1 Chefe S. E. F.; 
1 Chefe S. A.; 
1 Chefe S. R. F.; 
2 Chefes D. O. 
Art. 9º Para a execução da 

presente lei, o Ministro da Saúde 
apresentará ao Presidente da 
República dentro em 6O dias, o 
regulamento a ser expedido, regendo-
se, provisoriamente, o Ministério da 
Saúde, pelo do Ministério da Educação 
e Saúde, parte que lhe for aplicável. 

Art. 10 É aberto ao Ministério da 
Saúde o crédito especial (Serviços e 
Encargos), de Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros, nem 
ocorrer as despesas com a execução 
da presente lei.  

Art. 11. Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado 
vai à sanção. 

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

Tem a palavra o nobre Senador e 
Flávio Guimarães, orador inscrito. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
pronuncia discurso que será 
publicado pois. 

 
Durante o discurso do Sr. Flávio 

Guimarães o Sr. Marcondes Filho, 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves, 1º Secretário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não 

havendo outros oradores inscritos 
para depois da Ordem do Dia, vou 
encerrar a sessão, designando para a 
de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 235, de 
1952, que concede a pensão  
especial de Cr$ 2.590,00 mensais e 
Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir 
Sampaio Ribeiro, viúva e filho  
inválido do Delegado  
Afrânio Palhares. (Com pareceres: I) 
sôbre o Projeto: números 1.183-52, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; e 
1.181-52, da de Finanças, favoráveI; 
II) sôbre a emenda: números 547-53, 
da Comissão de Constituição e 
(Justiça, pela constitucionalidade; e 
548-53, da de Finanças, oferecendo 
subemenda). 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n. 182, de 1951, que 
fixa o número de Deputados para a 
próxima legislatura. (Com pareceres 
números 460-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável ao 
projeto: 461-53, da mesma Comissão, 
contrário a emenda; e 565-53, da de 
Finanças, favorável ao projeto). 

Discussão única do Projeto de 
Lei da Câmara n. 72, de 1953, que 
ilegível Isenção de impostos e  
taxas aduaneiras para importação de 
um órgão destinado ao Colégio  
de Santa Inês, em São Paulo.  
(Com Parecer favorável n. 562-53 da 
Comissão de Finanças). 

Primeira discussão do 
Substitutivo oferecido em Plenário, 
em discussão preliminar, ao  
Projeto de Lei do Senado n. 2, de 
1951, que dispõe sôbre a estabilidade 
do pessoal extranumerário da  
União. (Com pareceres (quanto  
ao substitutivo e a emenda): ns 274-
53, da Comissão de Constituição  
e Justiça, pela constitucionalidade, 
mas quanto ao mérito, pela refeição;  
e 519-53, da de Serviço Público Civil, 
pela rejeição). 

Encerra-se a sessão às 16 horas 
e 10 minutos). 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATO DA COMISSAO DIRETORA 

 
A Comissão Diretora em sua 

reunião de 10 de Julho corrente, 
deferiu o requerimento em que 
Eleonora Duse Vilasbôas Noronha 
Luz, Bibliotecário, Padrão "M", 
necessitando submeter-se a 
tratamento de saúde, fora do País, 
solicita noventa (90) dias da licença, a 
partir de 15 de Julho corrente. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretario – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos  
Secretario – Júlio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
  1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
  2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
  3 – Alberto Pasqualini. 
  4 – AIvaro Adolfo. 
  5 – Apolônio Sales. 
  6 – Carlos Lindenberg. 
  7 – Cesar Vergueiro. 
  8 – Domingos Velasco. 
  9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu (*). 
13 – VeIoso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 

 
(*) Substituído interinamente pelo Senador 
Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído interinamente pelo Senador 
Joaquim Pires. 
 

Secretário – Evandro Vianna, 
Diretor de Orçamento. 

Reuniões às quartas e sextas-
feiras às 10 horas. 

 
Constituição e Justiça 

 
Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Atillio Vivacqua.  
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Valdemar Pedrosa. 

(*) Substituído pelo Senador Luiz Tinoco. 
(**) Substituído pelo,Senador Carlos 
Saboya. 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca. 

Auxiliar – Marília ilegível Amando. 
Reuniões as quartas-feiras às 

9:00 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente 
2 – Cicero de Vasconcelos – Vice 

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

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões as quartas-feiras, as 

ilegível horas. 

SENADO FEDERAL Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

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

Presidente. 
3 – Darto Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Carmem Lúcia de 

Holanda Cavalcante. 
Reuniões as sextas-feiras, às 10 

horas 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer sôbre 

o Projeto de Reforma Constitucional nº 
2, de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galoltti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antonio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasboas. 
Secretário – Aurea de Barro 

Rego. 
 
Especial para emitir parecer sôbre 

o Projeto de Reforma Constitucional n 
1,de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso 
Ivo d'Aquino 
Alfredo Neves 
Ferreira de Souza 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasboas. 
Joaquim Pires 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacqua. 
Antonio Bayma. 
Secretário – João Alfredo ilegível 

de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire 
Secretário – João Alfredo ilegível 

de Andrade. 
 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis a Mulher 
Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice Presidente 
João Villasboas 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire 
Secretário – ilegível Borges ilegível. 

Redação 
 
1 – Clodomir Cardoso – 

Presidente. 
 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

 

3 – Veloso Borges. 
 

4 – Costa Pereira. 
 

5 – Aloysio de Carvalho. 
 

Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
 

Reuniões às quartas-feiras, às 16 
horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Georgino Avelino. 
 

Veloso Borges (*). 
 

Secretário – Lauro Portella. 
 

Auxilar – Eurico Jacy Auler. 
 

(*) Substituindo o Sr. Novaes Filho. 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – Presidente. 
 

Alfredo ilegível – Vice-Presidente. 
 

Prisco Santos. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Durval Cruz. 
 

Secretário – Aurea de Barros 
Régo. 

 

Reunião às quintas-feiras, as 15 
horas. 

 
Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 
 
Euclydes Vieira – Presidente. 
 

Onoire Gomes – Vice-Presidente. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Othon Mader. 
 

Antonio Bayma. 
 

Secretário – Francisco Soares 
Arruda. 

 

Reuniões às quartas-feiras, às 16 
horas. 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
 

Luiz Tinoco – Vice Presidente. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Mozart Lago. 
 

Costa Pereira. 
 

Secretário – Franklin Palmeira. 
 

Reuniões as terças-feiras, às 17 
horas. 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente 
 

Canduplo Alves – Vice-
Presidente. 

 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateeubriand. 
 

Júlio Leite. 
 

Euclides Vieira. 
 

Plínio Pompeu. 
 

Secretário – Aroldo Moreira 
 

Reuniões as quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
 

Ismar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Sílvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituído 
pelo Senador Carlos Lindemberg. 

 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

 

Reunião as segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
 

2 – LKuiz Tinoco –Vice-Presidente 
 

3 – Othon Mader. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cicero de Vasconcelos. 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – Kergnaldo Cavalcante. 
 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Muller. 

 

Auxiliar – Carmem Lúcia de 
Holanda Cavalcante. 

 

Reunião às segundas-feiras, às 
ilegível horas. 

 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator 
 

Attílio ilegível. 
 

Camilo Mercio. 
 

João Vilasboas. 
 

Secretário – Ivan Palmeira. 
 

Auxiliar – ilegível G. ilegível 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 
Francisco Galloti – Presidente 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
 

secretário – Lauro Portella 
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ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão Especial eleita para emitir 

parecer sobre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1953 

 
2ª REUNIÃO, EM 14 DE JULHO DE 1953 

 
Aos quatorze dias do mês de julho de 

mil novecentos e cinquenta e três às 16 
horas, na Sala Ruy Barbosa, reune-se a 
Comissão Especial eleita para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma Constitucional nº 
1, de 1953 sob a presidência do Sr. Mello 
Vianna Presidente, comparecendo os 
Senhores Joaquim Pires – Attilio Vivacqua – 
Anísio Jobim – Aloysio de Carvalho – Luiz 
Tinoco, – Camilo Mércio – Gomes de Oliveira 
– Mozart Lago – Alencastro Guimarães e 
Hamilton Nogueira, ausente, por motivo 
justificado o Sr. Dario Cardoso. 

Lida e aprovada sem debates a ata da 
reunião anterior, o Sr. Presidente dá a 
palavra ao Sr. Attilio Vivacqua, relator, que 
passa à leitura de seu parecer, que conclúi 
pela aprovação do Projeto de Reforma 
Constitucional após demorar-se em longas 
considerações sôbre o alcance da 
proposição. 

Aberta a discussão o Sr. Luiz Tinoco 
dá as razões de sua posição contrária a 
autonomia do Distrito Federal 
esclarecendo que oportunamente, quando 
a matéria for submetida ao voto do 
plenário, proferirá discurso em que 
consubstanciará os argumentos 
justificadores de sua atitude. 

Submetida a votos, aprovaase o 
parecer assinando-se vencido o Senhor 
Luiz Tinoco e fazendo declarações de voto 
os Senhores Hamilton Nogueira – Gomes 
de Oliveira – Camilo Mércio e Joaquim 
Pires. 

Os Srs. Hamilton Nogueira e 
Alencastro Guimarães se congratulam com 
o Sr. Attilio Vivacqua pelo brilhantismo de 
seu parecer. 

Declarando aprovado o parecer o Sr. 
Presidente encerra a reunião, cuja ata, 
lavrada por mim, Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca, Secretário será, uma vez 
aprovada, assinada pelo Senhor 
Presidente. 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR 

LUIZ TINOCO, VENCIDO 

 
Pelos mesmos fundamentos já por 

mim expendidos quando da discussão do 
projeto de reforma constitucional que 
pretende dar autonomia ao Distrito Federal, 
quando da sua primeira apresentação nesta 
Casa, o ano passado, dou o meu voto 
contrário ao brilhante parecer do eminente 
Senador Attilio Vivacqua. Reservo-me para, 
em plenário, dar as razões que me levam 
hoje, como me levaram o ano passado a 
votar contra o projeto de autonomia do 
Distrito Federal. Não vejo hoje, como não 
via ontem motivos que me convençam da 
conveniência de ser dada autonomia ao 
Distrito Federal. Vejo, isso sim, sómente 
profundas desvantagens na concessão 
dessa medida. Daí o meu voto contrário ao 
Parecer. 

 
Comissão de Economia 

 
7ª REUNIÃO EM 14 DE JULHO DE 1953 

 
As 15 horas, na Sala de Leitura do 

Senado Federal, reune-se esta Comissão, 
sob a presidência do Sr. Senador Pereira 
Pinto, Presidente, com o comparecimento 
dos Srs. Senadores Júlio Leite – Euclides 
Vieira e Landulpho Alves, ausentes, com 
causa justificada, os Senhores Senadores 
Assis Chateaubriand, Sá Tinoco e Plinio 
Pompeu. 

E' lida e aprovada a Ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente faz a seguinte 
distribuição: 

ao Sr. Senador Euclides Vieira as 
seguintes Proposições": 

Projeto de Lei da Câmara nº 149-53 que 
concede isenção de direitos de importação e 
mais taxas aduaneiras para dois 
transmissores de rádio difusão, com seus 
pertences, e acessórios, adquiridos pela 
Rádio Globo S. A. 

Projeto de Lei da Câmara n.: 161 de 
1953, que concede isenção de tributos à 
Prefeitura Municipal do Carmo do Parnaiba, 
Estado de Minas Gerais, para importação de 
material destinado à construção de uma 
usina hidro-elétrica e: 

Projeto de Lei do Senado nº 12-53, 
que autoriza o Poder Executivo a instalar 
em Santa Catarina, uma usina termo-
elétrica, destinada principalmente, ao 
abastecimento de energia elétrica ao 
Estado de São Paulo. 

ao Sr. Senador Landulpho Alves, o 
Projeto de Lei do Senado 17-53, que regula a 
aquisição de terras no polígono das sêcas. 

ao Sr. Senador Plinio Pompeu, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 348-19 que altera o 
artigo 114 do dpecreto-lei 483, de 8 de junho 
de 1938 e 

ao Sr. Senador Júlio Leite, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 150-53, que concede 
isenção de direitos de importação e mais 
taxas aduaneiras para materiais destinados 
à Organização das voluntárias, à 
Comunidade Evangélica Luterana e a 
Congregação da Missão de São Vicente de 
Paula. 

O Sr. Senador Landulpho Alves 
relata os seguintes Projetos de Lei da 
Câmara. 

nº 25, de 1951, que revigora o crédito 
especial de que trata o artigo 3º da Lei nº 586 
de 23 de dezembro de 1948, opinando pela 
sua aprovação com um aemenda ao artigo 1º 
do citado projeto; e 

nº 370, de 1952, que cria o Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização 
igalmente manifestando-se pela sua 
aprovação, com a adoção de emendas 
ao artigo 8º parágrafos 2º e 3º e o 
acréscimo de mais 2 parágrafos ao 
aludido artigo 8º. 

O Sr. Presidente submete a discussão e 
votação os citados pareceres e respectivas 
emendas que são unanimemente 
aprovados. 

O Sr. Senador Júlio Leite lê seus 
pareceres sôbre as seguintes proposições: 

rojeto de Lei do Senado nº 7, de 
1950, que estende as dívidas, de 
qualquer natureza, contraídas pelos 
criadores e recriadores de gado bovino 
antes de 5-1-ilegível as disposições da 
Lei n. 1.002 de 24 de dezembro de 1949, 
sugerindo o seu arquivamento uma vez 
que se acha prejudicado o aludido 
projeto, com a aprovação do rojeto de 
Lei da Câmara n. 257 de 1952, ora 
convertido em lei; 

Projeto de Lei da Câmara n. 291 de 
1951 que dispõe sôbre o penhor dos 
produtos agrícolas, propondo a aprovação de 
um substitutivo. de sua ilegível que 
possibilita o beneficiamento ou transformação 
dos bens apenhados, sem que se extinga o 
vínculo real que se transferirá para os 
produtos e sub-produtos derivados de tal 
processamento; e 

Memorial n. 1 de 1953 de autoria do Sr. 
Mario Pinto Serva tecendo considerações 
sôbre a situação financeira do país, que, não 
encontrando mérito decisivo, solicita seu 
arquivamento. 

O Sr. Presidente submete a discussão e 
votação os citados pareceres que são 
unanimemente aprovados. 

O Sr. Senador Euclydes Vieira 
pronuncia seu parecer sôbr eo Projeto de Lei 
da Câmara n. I44 de 1953 que concede 
isenção de direitos de importação e mais 
taxas aduaneiras para cidade Miniatura 
denominada "Railwalândia importada pelo 
Instituto Paulista de ePsquisas sôbre o 
Câncer que é aprovado. 

Nada mais havendo que tratar, encerra-
se a reunião, lavrando eu, Aroldo Moreira a 
presente Ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
Comissão de Redação 

 
16º REUNIÃO EM 15 DE JULHO DE 1953 

 
Aos quinze dias de julho de mil 

novecentos e cinquenta e três, as dezesseis 
horas, em uma das salas do Senado Federal, 
reune-se sob a presidência do Sr. Senador 
Joaquim Pires Vice-Presidente a Comissão 
de Redação achando-se presentes os 
Senhores Senadores Velloso Borges, Costa 
Pereira e Aloysio de Carvalho, deixando de 
comparecer, por motivo justificado, o Sr. 
Senador Clodomir Cardoso, Presidente. 

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

A Comissão aprova a redação para 2º 
discussão, do seguinte parecer: 

do Sr. Costa Pereira, ao Projeto de Lei 
do Senado n. 48 de 1952 que modifica os 
artigos 3º, Il, 4, parágrafo único 5, parágrafos 
4, 5, e 6, da Lei n. 1.505 de 19 de dezembro 
de 1951 no tocante a ações rescisórias e 
mandados de segurança. 

As dezesseis horas e vinte e cinco 
minutos, quando nada mais tem que tratar, a 
Comissão encerra os seus trabalhos e, para 
constar o que houve eu, Gloria Fernandìna 
Quintela Redator, de Anais e Documentos 
Parlamentares, Secretário lavrei a presente 
ata que, uma vez aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

 
82ª SESSÃO, EM 16 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o expediente 

 
1º Senador – Hamilton Nogueira. 
2º Senador – Mozart Lago. 
3º Senador – Kerginaldo Cavalcanti. 
4º Senador – Pereira Pinto. 
5º Senador – Flavio Guimarães. 
6º Senador – Ivo D'Aquino. 

 
ATA DA 81ª SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 

1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MARCONDES 
FILHO, VICE-PRESIDENTE, CAFÉ FILHO, 
PRESIDENTE e ALFREDO NEVES, 1º 
SECRETARIO. 

 
As 14,30 horas comparecem os Srs. 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Julio Leite. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mercio. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 28 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr 3º Secretário (servindo de  
2º), procede à leitura da ata da 
 

sessão anterior, que, posta em discussão, é 
sem debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretário – Lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
Quatro, da Câmara dos Deputados 

encaminhando autógrafos dos Projetos de 
Leis da Câmara números 171-50, 336-51, 
100 e 217-52, já sancionados. 

Três da mesma Casa, nos seguintes 
têrmos: 

Rio de Janeiro, em 9 de ulho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei n. 2.742-B, de 1952, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo a 
promover o reaparelhamento das 
Hospedarias de Migrantes, situadas em 
Manaus, Belém e Fortaleza e dá outras 
providências. 

Aproveito o ensejo pare renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N. 175, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a promover 

o reaparelhamento das Hospedarias de 
Migrantes, situadas em Manaus, Belém e 
Fortaleza, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo promoverá a 

realizarão das obras de reconstrução, 
ampliação e reparo, bem como efetuará o 
reequipamento das Hospedarias de 
Migrantes, situadas em Manaus, Belém e 
Fortaleza, pertencentes ao Ministério do 
Trabalho Indústria e Comércio e 
subordinadas ao Departamento Nacional de 
Imigracão, dandolhes organização 
compatível com o fim de que se destina. 

Art, 2º Os referidos estabelecimentos 
serão precisamente destinados a 
hospedagem e encaminhamento de 
trabalhadores em geral, nos têrmos das leis e 
regulamentos em vigor, assegurando-lhes a 
prestação de assistência médica e social. 

Art. 3º Ficam criadas, no Quadro 
Permanente do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, três (3) funções 
gratificadas de Administrador de 
Hospedaria de Migrantes, com a 
gratificação correspondente ao símbolo FG-
2. 

Art. 4º O Poder Executivo, dentro do 
prazo de 90 (noventa) dias, baixará o 
regulamento para o funcionamento das 
Hospedarias de Migrantes. 

Art. 5º Pára a execução da presente lei, 
o Poder Executivo fica autorizado a abrir, 
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, O crédito especial de Cr$ 
26.519.380,00 (vinte e seis milhões 
quinhentos e dezenove mil trezentos e 
oitenta cruzeiros). 

Art 6º Esta Iei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 9 de julho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a  

Vossa Excelência, a fim de que se  
digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei n. 2.557-
E, de 1952, da Câmara dos Deputados, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito 
especial de Cr$ 2.756.439,80 (dois milhões 
setecentos e cinquenta e seis mil 
quatrocentos e trinta e nove cruzeiros  
e oitenta centavos) ilegível 
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nha elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 176, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – o crédito especial 
de Cr$ 2.756.439,87 para atender despesas 
relativas aos exercícios de 1950, 1951 e 1952. 

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

abrir, ao Poder  Judiciário – Justiça Eleitoral – o 
crédito especial de Cr$ 2.756.439,80 (dois 
milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta e nove cruzeiros e oítenta 
centavos) para atender despesas relativas aos 
exercícios de 1950, 1951 e 1952, asim 
discriminadas: 

PESSOAL: 
Substituições: 

 Cr$ 
Tribunal Superior 
Eleitoral...................... 110.000,00 
Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia 39.828,80 
Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado 
do Rio........................ 37.660,00 
Gratificações 
eleitorais:  
Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará 183.341,10 
Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa 
Catarina..................... 106.359,20 
Serviços e Encargos:  
Despesas gerais com 
eleições:  
Tribunal Superior 
Eleitoral...................... 2.139.912,00 
Aluguel:  
Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará 135.338,70 
Salário-família:  
Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí 4.000,00 
Total........................... 2.756.439,80 

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

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro,- em 6 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de qu se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o Projeto de 
Lei nº 2.113-A, de 1952, da Câmara dos 
Deputados que concede isenção de direitos de 
importação para materiais importados pela 
Fundação para o livro do Cego no Brasil. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima 
e distinta consideração. – José Guimarães, 1º 
Secretário em exercício. 

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 177, de 1953 
 

Concede isenção de direitos de Importação 
para materiais importados pela Fundação para o 
livro do Cego no Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida à Fundação para o livro 

do Cego no Brasil, com sede na Capital do 
Estado de São Paulo, isenção de direitos de 
importação, exceto a taxa de previdência social, 
para todo o material de uso exclusivo de cegos. 

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

Às Comissões de Educação e Cultura, de 
Economia e de Finanças. 

Vêm a Mesa e são deferidos pela Sr. 
Presidente os seguintes: 

 

REQUERIMENTO 
 

Nº 200, de 1953 
 

Requeiro que o Poder Executivo  
informe por intermédio do Ministro da  
Fazenda a quanto montou, em cada  
Estado, o volume total de exporta- 
 

ções em moeda livre, ou quanto em 
compensação, feita a conversão nos anos de 51, 
52 e 1º semestre de 1953, discriminando o que 
foi exportado em câmbio oficial do que foi 
importado em outro câmbio. 

S. S. em 15 de julho de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 201, de 1953 

 
Requeiro que o poder Executivo informe por 

intermédio do Ministério da Fazenda: 
a) por Estados, a quanto montou o 

licenciamento de exportações nos anos de. 51, 52 
e 1º semestre de 1953 pela CEXIM; 

b) por Estados, a quanto montou o 
licenciamento de importações nos anos de 51, 52 
e 1º semestre de 1953. 

S. S., em 15 de julho de 1953. – Alencastro 
Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa um 
requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 202, de 1953 

 
Nos têrmos do artigo 126, Ietra B do 

Regimento interno, requeremos seja transcrito 
nos Anais do Senado o artigo do Sr. Justo Pastor 
Benitez, publicado quinta-feira última no "O 
Jornal", desta capital, e no qual êste destacado 
intelectual e homem público paraguaio, já várias 
vezes Ministro de Estado em seu país, em 
brilhantes e elogiosas considerações sôbre o livro 
"Garibaldi e Anita", de autoria do Sr. Brasil 
Gerson, se refere de maneira altamente 
carinhosa à brasileira Anita Garibaldi para situá-la 
como a maior das heroinas do continente 
americano. 

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1953 – 
Gomes de Oliveira. – Attílio Vivacqua. 

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

O SR. MOZART LAGO (*) (pela ordem): – 
Sr. Presidente, quando transcorreu o último 
aniversário da Associação Brasileira de Imprensa, 
requeri a transcrição nos Anais da Casa de um 
histórico elaborado pelo brilhante jornalista 
Renato Tavares sôbre aquela organização 
jornalística. O Senado aprovou meu requerimento 
e o trabalho foi publicado; mas tão 
incorretamente, tão cheio de enganos e 
truncamentos que tomei a iniciativa de, 
pessoalmente, como autor do trabalho, ir à 
Imprensa Nacional revê-Io a fim de que a Mesa, 
determine novamente, sua publicação. O trabalho 
é notável e bem merece figure nos Anais do 
Senado, nos seus verdadeiros têrmos. (Muito 
bem), 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa tomará 
providências por atender à justa solicitação do 
nobre Senador Mozart Lago. 

Comunico ao plenário que esteve em visita 
de cortezia a esta Casa do Congresso Nacional o 
Sr. Vicente Ráo, Ministro das Relações 
Exteriores, que apresentou ao Presidente do 
Senado suas demonstrações de acatamento a 
este órgão legislativo e assinalou o desejo de, no 
desempenho de suas altas funções, manter a 
mais íntima colaboração com o Senado Federal. 

Esteve também em vista ao Senado o 
embaixador Graça Aranha, que veio agradecer a 
aprovação do seu nome para representar o Brasil 
junto ao Govêrno do Egito. 

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

Nogueira, primeiro orador inscrito. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 

Presidente, antes de fazer considerações sôbre a 
resposta que acabo de receber ao requerimento 
em que solicitei da Prefeitura do Distrito Federal 
informações minuciosas a respeito da epidemia 
de paralisia infantil agradeço o cuidadoso 
trabalho que me foi enviado. 

Realmente, as perguntas foram 
respondidas como deviam ser quando 
. 

existem técnicos experimentados e 
dedicados. E digo mais: a resposta foi muito 
além do que eu esperava, porque o trabalho 
de estatística vital é completo e perfeito. A 
distribuição da doença pelos distritos 
sanitários desta cidade foi feita com 
ajustamento á população para cada distrito 
sanitário, o que tem grande importância na 
análise de uma epedimia. 

Apenas uma resposta foi dada sem 
bem interpretar a pergunta. 

Releve o senado entrar num terreno 
um pouco técnico; mas o assunto é da mais 
alta importância. Vamos esclarecer a 
população do Brasil no que diz respeito aos 
problemas fundamentais de saúde pública; 
e também dizer tranquilamente a verdade 
sem criar casos de angústia de preocupação 
constante, compreensíveis numa doença 
que determina conseqüências tão dolorosas. 

Todos sabem que poliomielite é 
sinônimo de paralisia infantil, e causada por 
um viro. Os viros são os anões do mundo 
microbiano. 

Não é paradoxal falar em anões do 
mundo microbiano. Quando Leenwenhoeck, 
aquele holandês comerciante de linho 
aperfeiçoou o microscópio, o mundo dos 
infinitamente pequenos surgiu ante os seus 
olhos supresos e maravilhados. Mal sabia, 
no entanto que em 1881 um pesquisador 
russo iria descortinar o mundo dos 
infinitamente menores, isto é, os micro-
organismos que escapam à visibilidade 
microscópica habitual e atravessam os 
filtros mais finos. 

O viro que vamos estudar hoje mede 
de 8 a 12 milímicros, isto é, 8 a 12 
milionésimos de milímetros. Atravessa os 
filtros mais finos de areia, de porcelana, de 
terra de infusório. Êsses micro-organismos 
são, de fato os anões do mundo microbiano; 
mas as devastações que produzem são as 
mais tremendas. Conhecem-se, hoje, mais 
de trezentas doenças produzidas por viros, 
computando-se as viroses  animais, vegetais 
e humanas, estas em pouco mais de trinta 
e três ou trinta e cinco muito bem 
estudadas. 

Sr. Presidente, não sòmente a ação do 
viros é enorme no terreno da patologia, 
como também saindo um pouco desta 
ilegível tem a sua importância no destino 
político da nações. 

Há episódio muito ilegível tratado no livro 
de um autor inglês que estuda a influência dos 
ratos, dos micróbios e das pulgas na história da 
civilização. Relata o caso da independência do 
Haití. O Haití colônia francesa chega ao momento 
da maturidade deseja ser independente e um 
movimento de libertação se inicia. A Era 
Napoleônica está no apogeu Napoleão enema 
manda o General ilegível com um exército 
poderoso – diz o cronista que de vinte mil 
homens. Não sei se é verdade, porque era 
exército muito grande para aquela época. O fato 
é que as tropas francesas treinadas e bem 
equipadas, vencem o primeiro combate. Os 
revolucionários são recuados para o interior. 
Chega entretanto o auxiliar invisível – o anão do 
mundo microbiano o viros de febre amarela que 
dizima o exército francês e o restante é expulso 
pelas fôrças revolucionárias que decretam a 
independência do Haiti  

Verif ica V. Ex.ª, Sr. Presidente como 
um anão do mundo microbiano 
representou fôrças poderosas no destino 
de uma nação, como tem sido, aliás, no de 
outros povos se quizermos nos aprofundar 
no assunto. 

O SR. JOAQUIM PIRES:  – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O Sr. HAMILTON NOGUEIRA:  – Com 
todo o prazer. 

O SR. JOAQUIM PIRES:  – No Brasil 
ocorreu caso idêntico quando os italianos 
ameaçaram os brasileiros. O deputado 
Érico Coelho declarou que o Brasil 
dispunha de dois auxiliares para matar os 
italianos: a febre ama- 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador . 

rela, no litoral; e o bicho de pé, no interior.  
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O 

nobre Senador Joaquim Pires, que tão bem 
conhece a história parlamentar do Brasil, dá 
depoimento pitoresco em relação à nossa 
terra. Declara o S. Ex.ª que o Deputado Erico 
Coelho, que também era médico, afirmava 
que o Brasil dispunha de duas fôrças 
poderosas para repelir o invasor; a febre 
amarela e o bicho de pé! 

Saindo, no entanto, do aspecto 
pitoresco, vejamos o lado trágico e doloroso 
da atividade dos viros. 

Os viros são parasitas estrictos. 
Enquanto existem micróbios, como as 
bactérias e os protozoários, que vivem, 
segundo a linguagem técnica, 
saprofiticamente, e não produzem doenças, 
os viros parasitas estrictos, necessitam de um 
hospedeiro que os alimente. Eis por que 
podemos dizer que uma doença infecciosa é 
um fenômeno ecológico. 

Sabemos que êste ramo da biologia 
estuda a economia dos seres vivos e que esta 
economia resulta da luta pela vida, entre 
seres de espécies diferentes entre seres da 
mesma espécie e suas relações com os mais 
diversos fatores ambientais. 

Se uma doença infecciosa é 
consequentemente, um fenômeno ecológico a 
fortiori o é uma epidemia. E sendo ilegível 
realmente fenômeno ecológico, não existem 
duas epidemias idênticas, devendo, portanto 
cada epidemia ser estudada separadamente. 

Êste o motivo do meu requerimento de 
informações e a razão por que não ilegível 
.Não podia fazê-lo sem dispor dos elementos 
indispensáveis ao estudo desta epidemia, 
atendendo á minha responsabilidade de 
professor de higiene e de médico sanitarista 
há mais de trinta anos. Aliás, já escrevi 
trabalho sôbre o assunto. Não podia, 
portanto, apreciar a matéria senão sôbre base 
rigorosamente científica, tanto quanto é 
possível, quando nos situamos no terreno 
instável da biologia, particularmente da 
biologia humana onde nem sempre dois a 
dois igualam a quatro... 

Sr. Presidente, voltando agora ao estudo 
da causa da poliomielite reafirmamos ser ela 
uma virose – doença produzida por viros 
ilegível diversas. Por menores que sejam 
êsses seres vivos, eles apresentam tipos 
diferentes e que usando têrmo típico damos a 
cada uma o nome de "amostra". 

Não se assustem, os Srs. Senadores, 
vou tratar da doença e não descrever-lhe as 
formas clínicas. Aqui está presente o Senador 
Alfredo Neves professor de Neurologia da 
Faculdade Fluminense de Medicina que  
sabe quantas variedades encontramos  
nessa doença Certo é, entretanto, que ao 
lado das formas ilegível que mais 
impressionam tão ilegível são as sua 
sequelas. encontram-se as formas abortivas, 
não paralíticas. 

E do ponto de vista biológico, não há 
dúvida, as formas mais importantes são  
casos formas abortivas. A enfermidade  
surge com o ilegível comum a tôdas as 
doenças infecciosas. Médico algum pode no 
primeiro dia diagnosticar qualquer odença 
infecciosa. Uma dôr de cabeça, durante três 
dias, uma irritação no fundo da garganta 
declarada como gripe ou ilegível no entando, 
ilegível paralisia infantil, de forma não 
paralítica. 

Ora, Sr, Presidente ilegível indivíduo no 
quarto dia em diante, começa a trabalhar 
entra em contato com a coletividade e torna-
se uma fonte de contágio. 

Eliminando vírus nas gotículas que 
emite quando tosse ou fala ou juntamente 
com as fezes, isto durante algumas ilegível 
êle nada contaminou diretamente ilegível, ou 
indiretamente se houver poluição de água de 
abastecimento. 

Ora Sr. Presidente, ilegível  
tôdos conhecimentos são necessários  
para que se possa ilegível demais  
as relações que predominam entre as  
ilegível de receptividade, porque se a doença 
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pode ser transmitida palas goticulas e pela 
água, também o pode pelas moscas, que, 
pousando nos excrementos podem veicular o 
viros. Nos Estados Unidos, nas cidades de 
Alabama, Atlanta, Connecticut, Cleveland 
etc.. os pesquisadores encontraram moscas 
contaminadas e, entre varias espécies estava 
a nossa doméstica, responsável pela 
transmissão deoutras doenças. 

Naturalmente os vegetais, que sofrem a 
ilegível poluídas, também ficam 
contaminados. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com 
todo o prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Estou ouvindo com atenção a dissertação de 
V.Ex.ª e já tive a satisfação de ilegível, nos 
jornais, que esta foi a brilhante teze de V.Ex.ª 
quando se doutorou em Medicina. Desejaria, 
portanto, me ilegível os seguintes 
esclarecimentos: primeiro, se êsse virus que 
determina o aparecimento da doença, em 
ilegível é o mesmo que em condições 
extraordinárias, pode dar lugar a 
manifestações mais ilegível inclusive a 
paralisia? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Segundo, desejaria saber se as formas mais 
graves dependem do outro virus, isto é, de 
um virus diferente do da polimielite benigna, 
ou se resulta das condições personalisticas 
do individuo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O 
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti fez 
uma pergunta para cuja resposta seria 
necessário um período de cinqüenta minutos, 
pelo menos. Entretanto, vou procurar 
sintetizar. 

Quanto à primeira pergunta, se as 
diferentes formas, não paralíticas e 
paralíticas, mais ou menos graves, são 
produzidas por virus diferente ou se êsse 
viros é capaz de determinar sómente 
doenças em caráter benigno... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
V Ex.ª está traduzindo muito bem o meu 
pensamento. Sendo leigo no assunto, 
precisava de um esclarecimento do nobre 
colega. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ...é 
uma pergunta que fazemos a nós mesmos. 
Assim, por exemplo, o tipo benigno, se bem 
que determina geralmente, as formos 
benignas, não paralíticas, pode, entretanto, 
determinar também formas graves, porque, 
como disse de início, a doença é um 
fenômeno ecológico. 

Naturalmente êsse fenômeno resulta, 
de um lado, da virulência. Virulência é a 
capacidade maior ou menor que tem o 
micróbio de produzir a doença, de outro lado, 
do grau de receptividade do organismo. 

Quando fazemos o estudo da estatística 
vital, a população é dividida em grupos 
etários, porque a resistência a doença é 
diferente conforme o grupo que se considere. 
Nas doenças instaladas numa cidade, como 
o sarampo, a difteria e paralista, são raros os 
casos, até seis meses, porque a criança tem 
uma imunidade congênita, que, depois 
desaparece rápidamente. Vem, então, a 
época etática, mais suscetível, a do grupo de 
um ou dois anos, porque essas criancinhas 
nenhuma resistência têm. Quando se fala em 
resistência, alude-se a resistência natural, 
peculiar a tôda pessoa. A resistência 
específica à doença é a adquirida por  
quem viveu no meio em que ela existe. 
Adquire-se, então, a imunidade definitiva.  
Se a imunidade é forte, não se contrai a 
doença; se é relativa, ela se manifesta  
de forma passageira: se a susceptibilidade  
é muito grande, a molestia terá 
conseqüências paralíticas conforme a menor 
resistência de uma parte do organismo, 
teremos a localização nervosa, que pode ir 
desde a simples localização na medula, até 
uma forma gravíssima que é chamada 
“paralisia ascendente”, a qual atinge a 
medula, vai subindo, ataca o bulbo e 
 

mata. Um viros benigno, em virtude dessas 
condições, pode determinar todos os tipos de 
doença, mas, em regra, as formas gerais são 
produzidas pelos virus de alta virulência. 

Certa epidemia, em Vitória, na Nona 
Zelândia, de alta virulência, resultou da 
importação de um novo viros. Havia uma 
epidemia: quando chegaram alguns doentes 
da polimelite, de viros altamente virulentos, 
estabeleceram-se então, outras formas 
graves da doença. 

Está resumidamente, caro colega, a 
resposta que lhe posso dar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTE: 
– Obrigado a V. Ex.ª, que me esclareceu 
bastante. Assim, posso ter uma idéia geral do 
assunto, que interessa a tôda a população do 
Rio de Janeiro. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Desses dados a população deve ter 
conhecimento para que tome certos cuidados 
no sentido de aumentar a resistência. Não  
só a população, como as autoridades 
sanitárias. 

O grupo etário mais atingido é o de um 
a cinco anos. 

Os norte-americanos que tem estudado 
com afinco assunto porque sofrem ilegível e 
epidemias e ainda, não encontram uma 
vacina especifica – embora se fale na fração 
gama da ilegível que é uma esperança – 
ilegível que melhorando as condições  
gerais de saúde da população podem 
deslocar a doença de um grupo etário para 
outro. 

Antigamente, verificavam que 75% dos 
casos ocorriam no grupo etário de um cinco 
anos; hoje, observam, em certos cidades, 
que a doença acomete em maior  
proporção, o grupo etário de cinco a dez 
anos. Nessa idade ainda a doença é grave, 
porém em virtude de maior resistência do 
organismo as conseqüências serão menos 
lamentáveis. 

Essas idéas são necessárias para o 
esclarecimento da população. 

A doença é transmitida pelos portadores 
de germens, que podem ser, não sómente os 
doentes, mas também pessoas que têm 
imunidade natural, como por exemplo, o 
próprio médico, a enfermeira, um estudante 
de medicina e os comunicantes em contato 
com os infectados. Tendo, imunidade, podem 
hospedar o germem. Não contraem porém, 
a moléstia: são portadores passivos ou 
potenciais. 

Falou-se também, que a moléstia pode 
ser transmitida pelo leite. De fato, pode 
porque o leite e contaminado de vários 
modos; ou quando a vaca é portadora de 
uma doença comum aos animais e aos 
homens – não nêste caso, porque a 
poliomelite não atinge os bovídeos, – ou 
quando o leite é contaminado pelo portador, 
com as mãos sujas. 

Pode haver a contaminação do leite 
quando se realiza o que o povo chama 
“batismo do leite” quando o vendedor  
lhe acrescenta água e também quando  
o vasilhame é lavado com água  
contaminada. 

Conheço, apenas, duas epidemias bem 
estudas e em que o leite tem papel 
importante: uma em Broadstair, na Inglaterra; 
e outra na América do Norte. Assim, não 
devemos dar muita importância a essa 
variedade de epidemia, que no Brasil, seria 
raríssimo não porque o nosso leite seja bom, 
mas porque é tão ordinário que precisa ser 
fervido logo. Se não o for, azeda, em virtude 
da grande quantidade de micróbios nêle 
existente. Nossas donas de casa, às vezes 
sem informação sanitária, pela fervura do 
leite, fazem a profilaxia das doenças 
eventualmente por êle transmitidas. 

Sr. Presidente, feita estas 
considerações passo a estudar a epidemia 
no Distrito Federal. 

A primeira conclusão que tiro é a 
seguinte: a epidemia não é transmitida  
pela água, como foi afirmado inúmeras  
vezes na imprensa por várias  
autoridades sanitárias. A água pode 
eventualmente, transmitir o viros mas 
 

a epidemia atual não é transmitida pela água. 
E’ perfeita a resposta ao meu quesito, dada 
pelos epidemiologistas do Departamento de 
Saúde da prefeitura: 

“Segundo parecer do Serviço de 
Epidemiologia, a atual epidemia de 
poliomielita não apresenta nenhuma das 
características da epidemia hídrica: não  
se verificou inicio súbito, com grande  
número de casos nem queda rápida. Vai  
ao contrário continuando com elevação  
lenta, desde o começo do ano ate esta  
data". 

Pedi a estatística de 1º de Janeiro  
até 15 de maio. Em junho, ocorreram  
116 casos, e, no corrente mês, para 
tranqüilidade geral da população,  
epidemia está em declínio, porque até  
ante-ôntem foram notificados apenas 12 
casos. A epidemia, portanto, ilegível do 
auge. 

Voltando, porém, à minha afirmação, 
repito: a epidemia atual não e transmitida 
peça água. 

Nem só por essas razões afirmo não  
ter o mal origem hídrica: é, as primeiro  
lugar. porque êle se distribue ilegível 
encontramos casos notificados como em tôda 
a zona do Estado do Rio, limítrofe desta 
cidade. 

Sabemos que o Rio de Janeiro é 
ilegível por diversos ilegível maneira que, se 
trata de uma epidemia hidrica, há 
predominância de casos em determinada 
região. 

É verdade que vamos encontrar, por 
exemplo lugares, como São Cristovão, com 
30 casos, Méir, com 35 Madureira, com 36, 
Penha, com 34, e Bangú com 10 Mas, é 
preciso atentar-se para o seguinte: êsses 
casos relacionados com a densidade da 
população: Vila Isabel, com 258 mil 
habitantes, Madureira, com 275 mil, 
naturalmente apresentarão número maior  
de doentes. Se estabelecermos os 
quocientes específicos, veremos, por 
exemplo, que os 36 casos, verificados  
em Madureira, estão de acôrdo com a 
densidade da população. Mas não há número 
que possa servir de base para afirmarmos 
que a epidemia seja transmitida pela  
água, ou melhor, que se trate de epidemia 
hídrica. 

Não estou entretanto, em desacôrdo 
com as autoridades sanitárias quando 
aconselham a filtração ou esterilização da 
água e que se evitem as verduras e frutas 
rasteiras. Concordo: porque se epidemia não 
produzida pela água esta pode, 
eventualmente contaminada, transmitir a 
poliomielite, fazendo surgir os novos casos 
de epidemia. 

Sou, ainda favorável a essas medidas 
de profilaxia porque não existe no Rio de 
Janeiro um tratamento adequado da água: só 
conheço, no Brasil, duas estações completas 
– a de Porto Alegre e a de Campinas, as 
únicas depuradoras da água: o contrôle é 
feito de seis em seis horas Não há bactéria 
que resista para contaminar alguem: se 
houver contaminação, resultará da rutura de 
encanamentos. 

No Distrito Federal, entretanto, temos 
diversos manciais e depósitos de água. Às 
vezes, usa-se o cloro para o tratamento da 
água, mas muitas vezes em dose 
incompatível com o volume, sem 
determinação do que chamamos pH, porque, 
para o cloro atuar eficientemente é 
necessário contração de ions de hidrogênio 
que lhe facilitam a ação. Em relação ao viros 
o cloro só atua dentro de determinada 
concentração de ions de hidrogênio. 

Ora, não temos nada disso, não há a 
decantação da água. Tôdas as noites, ao 
chegar a casa tenho que desentupir o 
registro da água porque está repleto de  
areia, não há a decantação pelo alumen,  
não há a ilegível e. muito menos, o 
tratamento final pela amônia e pelo  
carvão para que a água tenha sabor 
agradável. Só encontramos esse tratamento 
– e aqui dou parabéns às bancadas  
de São Paulo e do Rio Grande do Sul 
 

– nas cidades de Porto Alegre e 
Campinas. 

O SR. MARCONDES FILHO: – Creio 
que V. Exa. pode acrescentar, a estação 
de Santo Amaro às que mencionou. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
Exa. tem razão; mas, em Santo Amaro, 
não há as requintes conservados nas 
estações a que me referi. A. verdade, 
entretanto, é que, depois da instalação da 
estação de Santo Amaro, houver redução 
da febre tifoide em São Paulo. 

Estou, pois, de pleno acôrdo com as 
autoridades sanitárias quando mandam 
ferver a água; porque, se não evitarmos 
assim o poliomielite, certamente 
evitaremos as doenças transmissíveis 
pela água, como a febre tifoide e a 
difteria. 

A conclusão a que cheguei, depois, 
de ler essa nota do Serviço Sanitário, tão 
bem feito, é a seguinte: verifica-se, 
através dêsses estudos e de outros 
sintomas esclarecedores – peço perdão 
ao Senado de estar abrigando as minhas 
considerações... 

O SR. MOZART LAGO: – V. .Exa. 
nos está proporcionando uma proveitosa 
aula de medicina. 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – ... 
sinto-me constrangido, esplanando 
assunto do meu setor neste plenário em 
que a mentalidade está orientada 
culturalmente por outras idéias. 

O SR ALFREDO SIMCH: – A 
divulgação dêsses ensinamentos é 
necessária. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Essa a razão por que, vencendo o meu 
constrangimento, estou estendendo 
minhas considerações sôbre o assunto. 

Mas é preciso dizer que infelizmente 
a doença já está instalada no Brasil. 

Procurei quando fiz êste trabalho, 
descrever a historia da poliomielite em 
nosso país. E, como divertimento talvez 
de mau gôsto, reportei-me aos tempos 
antigos para chegar à conclusão – aliás, 
quem chegou não fui eu mas sim outros 
estudiosos do que se chama 
Paleopatologia, estudo da patologia  
antiga – de que a poliomielite é  
doença conhecida desde a época dos 
faraós. 

Em uma página do livro que tenho 
em mãos, encontra-se de um lado, a 
gravura em pedra de um príncipe egípcio 
daqueles tempos, e, de outro, ilegível 
menina apresentando uma sequela de 
paralisia infantil. Verifica-se, em ambos os 
casos, o pé equino, a perna mais fina e 
curta. O original da gravura está no Museu 
de Copenhage Apreciando-a um critério 
em arte fez a seguinte consideração: – 
Êste desenho está errado, porque uma 
perna é mais fina e mais curta do que a 
outra”. 

Elizabeth Hutchision, que escreveu 
um dos livros mais completos sôbre a 
poliomielite observa que o desenho está 
bem feito porque se trata de um caso 
típico de sequela de paralisia infantil. 

A gravura prova que, se o viros foi 
descoberto únicamente em 1913, a virose 
a doença já existia na antiguidade. No 
Brasil ela introduziu-se nas ultimas 
décadas do século passado. Procurei 
averiguar através de documentos a época 
em que foi relatada pela primeira vez na 
América do Sul. Na opinião de Martagão 
Gosteira “a primeira epidemia registrada 
foi a de 1906, estudada por ilegível. No 
verão de 1912 a 1913 verificou-se de novo 
um pequeno surto epidêmico, em 1916 
uma outra epidemia". 

Procuramos dados oficiais que nos 
permitissem fazer um esbôço da historia 
da Paralisia Infantil no Brasil. Esses dedos 
são escassos, porisso que a doença de 
Heine-Medin, entre nós, se manifestou 
sempre de maneira esporádica tendo 
revistido caráter epidêmico nestes últimos 
anos principalmente em São Luis do 
Maranhão e no Rio de Janeiro. 
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Consultamos a obra do Barão do 

Lavradio, Dr. José Pereira Rego, "Bosquejo 
histórico das epidemias que têm grassado no 
Rio de Janeiro desde 1830 ate 1870", a não 
encontramos nenhuma referência a casos 
isolados de Paralisia Infantil, sendo  
evidente, em virtude das datas, que 
compreende o referido estudo, que não 
pretendíamos econtrar menção, a qualquer 
epidemia da doença – Porisso que a  
doença foi estudada em 1840 por Heine-
Medin. 

Resultado também negativo nos 
proporcionou a Ieitura do "Anuário de 
Estatística Demografo-Sanitária" da cidade 
do Rio de Janeiro, organizado por  
Aureliano Portugal, onde se encontra  
um mapa da mortalidade desde 1835 ate 
1890. 

No Regulamento Rocha Faria, 
autorizado pelo Decreto nº 169, de 18 de 
Janeiro de 1890, sendo chefe do Governo 
Provisório o Marechal Deodoro da Fonseca e 
Ministro do Interior Aristides da Silveira Lobo, 
não cogitava ainda a autoridade sanitária da 
profilaxia da doença de Heine-Medin, sendo 
também negativa, nos relatórios de  
Oswaldo Cruz – êle que tanto estudou – 
referências à mesma doença, o que se 
compreende perfeitamente, dado o vulto de 
epidemias mais graves que absorviam  
tôdas as atenções e exigiam combate 
imediato. 

Só mais tarde, no Regulamento da 
Diretoria Geral de Saúde Pública  
aprovada pelo Decreto nº 10.821, de 18  
de março de 1914, aparece a paralisia  
infantil entre as doenças de notificação 
compulsória. 

Aliás, na própria cadeira de Higiene, da 
Faculdade de Medicina, no ano letivo de 
1917, o estudo da Poliomielite não consta do 
programa. 

A doença, no entanto, como afirma 
Fernandes Figueira, já era conhecida no 
Brasil desde as últimas decadas do século 
passado, manifestando-se esporadicamente 
a com carater benigna no que diz respeito à 
letalidade. 

Permito-me explicar que chamamos 
letalidade à mortalidade proporcional ao 
número de óbitos por cem casos da doença 
então considerada. 

A partir de 1909 tornam-se os casos 
mais frequentes, e de 1909 a 1911 
Fernandes Figueira observou, no Rio de 
Janeiro, 52 casos da doença de  
Heine-Medin. Nessa mesma época  
vários casos foram assinalados em São 
Paulo por Clemente Ferreira e Rezende 
Puech. 

Num belo trabalho publicado nos 
Arquivos de Higiene e Saúde Pública de maio 
de 1940, Borges Vieira faz o estudo 
minucioso da incidência da Poliomielite no 
Estado de São Paulo. 

A doença existe no Estado ha muitos 
anos, manifestando-se principalmente sob  
o caráter esporádico, e, de quando  
em quado, sob a forma de pequenas 
epidemias. 

Em 1917 ocorreu em Vila Americana um 
pequeo surto de 18 casos. De Janeiro a julho 
de 1937 houve em Santos uma incidência de 
30 casos. No município de São Paulo, de 
1933 a 1939, ocorreram 349. Deles, apenas 
108 chegaram ao conhecimento das 
autoridades sanitárias, pois os 241 restantes 
foram apurados por Borges Vienra entre os 
doentes internados no Pavilhão Fernandinho, 
destinado ao tratamento das sequelas da 
Poliomielite. 

Em 75 Municípios do Estado de São 
Paulo verificaram-se de 1933 a 1936, 104 
óbitos da doença. 

Dois casos, ocorridos em 1909, no  
Rio de Janeiro, serviram de base à  
excelente tese de Osvaldo de Oliveira  
"Da Moléstia de Hein-Medin", publicada em 
1911. 

A Ietalidade mínima da doença no  
Rio de Janeiro explica a sua ausência  
dos Boletins de Estatística Demografo-
Sanitário, pois somente a partir de 1920,  
com exclusão de 1932 há in- 
 

dicações de óbitos nos anos que se 
seguiram. 

No seu relatório sôbre "A Saúde Publica 
no Rio de Janeiro", durante o período 1935-
1936, Fontenelle dá nos um quadro completo 
da letalidade de 1920 a 1936. 

A epidemia do Rio de Janeiro, em 1939, 
foi estudada por Décio Parreiras e por Raul 
d'Almeida Magalhães. 

A polimielite é uma doença de 
consequência dolorosa no que diz respeito as 
paralisias, deformações e perturbações no 
desenvolvimento da criança ou adolescente, 
mas apresenta fraca mortalidade.Explica-se 
em grande parte a aparente mortalidade 
elevada da poliomielite, porque nem todos os 
casos são notificados e, infelizmente, o 
número de ocorrências é muito maior. Nem 
todos os médicos os notificam. 

O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª pode 
acrescentar que nem sempre há diagnostico. 
No Norte, principalmente do Amazonas, 
apresentam-se formas escariáticas, que 
nunca foram diagnosticadas como uma das 
espécies de polimielite. 
Os ortopedistas, como o nobre colega 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
podem afirmar que, às vezes, doentes se 
apresentam com aquelas e nunca souberam 
das causas que os levaram a tais 
deformidades. 

No Rio de Janeiro, a maior epidemia foi 
a de 1939. Houve 27 casos e 23 óbitos.Dai 
para cá, a doença ficou endêmica, sendo 
esta a relação da sua ocorrência, de 1940 a 
1952: 

 
1940....................... 30 8 
1941....................... 27 1 
1942....................... 30 3 
1943....................... 21 3 
1944....................... 64 5 
1945....................... 45 7 
1946...................... 48 10 
1947...................... 41 7 
1948...................... 40 6 
1949...................... 22 3 
1950...................... 25 8 
1951...................... 24 4 
1952...................... 39 7 

 
Verifica-se, portanto, Sr. Presidente, 

que a doença ocorre endemicamente. 
Apenas, em 1944, houve uma elevação dos 
casos observados. Nesse período, como já 
afirmei, a doença apresentou um caráter 
endêmico. Agora, entretanto, ocorre um surto 
epidêmico. 

A população deve tomar conhecimento 
de certos fatos, para permanecer tranquila. A 
idéia dos leigos e a opinião dos mal 
informados é que no próximo ano teremos 
epidemia maior que a atual. Graças a Deus 
não ocorrerá: não haverá material disponível 
porque as crianças, em estado de 
receptividade, já estão vacinadas. Haverá 
alguns casos, porque a doença já é 
endêmica. Admitem os epidemiologistas um 
período chamado de segurança, de alguns 
anos, em que não surge uma grande 
epidemia numa grande cidade. O fato e 
importante para a tranquilidade dos cariocas, 
sôbre o possível advento de um grande surto. 

Sr. Presidente, a doença existe no 
Brasil e não temos meios de erradicá-la. 
Contudo, podemos enfrenta-la. Devemos 
procurar reduzir a mortalidade, que é 
pequena, readaptar os que apresentam 
paralisia e orientar a pesquisa no sentido da 
obtenção de uma vacina específica. 

Ora, que a doença está no Brasil não há 
dúvida. Basta verificar-se que, de 1921 a 
1941, apenas em seis capitais de Estados 
brasileiros não houve óbito motivado por 
poliomielite, dentre as quais podem ser 
citadas São Luis do Maranhão, Teresina, 
Fortaleza, João Pessoa, Aracaju e Cuiabá. 

Sr. Presidente, embora não querendo 
abusar da tolerância do Senado preciso, 
entretanto, entrar no caminho, deuma 
conclusão a respeito do assunto. 

Com efeito, seria indecoroso – o  
têrmo é apropriado – se ocupasse a  
tribuna desta Casa e não apresen- 
 

tasse qualquer sugestão ou medida de 
caráter orçamentário e o Orçamento da 
União esta prestes a chegar ao Senado que 
possibilitasse combate eficiente á paralisia 
infantil. 

Sr. Presidente, as condições, do ponto 
de vista higiênico e de acôrdo com a resposta 
fornecida pelo ilustre Secretário de Saúde da 
Municipalidade, são estas: não há, no mundo 
inteiro, nenhuma medida capaz de evitar o 
aparecimento de epidemias. 

Assim, quando fiz perguntas aquele 
autoridade sanitária da Prefeitura que 
medidas deveriam ser aplicadas, não foi 
nesse sentido, mas no de saber quais as 
medidas tomadas para recuperação, 
internação, triagem dos doentes atacados de 
poliomielite, bem como de aperfeiçoamento 
técnico do diagnóstico e adaptação de 
aparelhos como o pulmão de aço, que  
reduz a Ietalidade, em grande números de 
casos. 

Sr. Presidente, não sómente pedi 
informações. Também visitei o Hospital Jesus 
e a instalação excelente de Osvaldo Pinheiro 
Campos, incontestavelmente a maior 
autoridade brasileira em poliomielite e de 
renome mundial. A sua ação se fez através 
dos seus trabalhos em ortopedia em geral; e 
hoje, sendo um grande especialista neste 
setor, SS.ª vem realizando trabalho que, 
incontestavelmente, honra o Brasil. 

Mas se chego a louvar a técnica e os 
resultados, cumpre, no entanto, confessar 
que as instalações do Hospital Jesus deixam 
muito a desejar porque não está devidamente 
adaptado para conseguir as suas finalidades 
no que se refere ao tratamento da 
poliomielite e a respeito das condições 
higiênicas. No serviço de triagem, de 
ambulatório, são recebidas crianças atacadas 
de poliomielite e as que não sofreram os 
efeitos do terrível mal, justamente na  
idade em que a incidência da doença e 
maior. 

Torna-se indispensável um hospital 
especializado em que os casos agudos 
sejam isolados e em cujos ambulatorios não 
se atendam crianças não portadoras de 
paralisia infantil. 

Também tive oportunidade de verificar a 
existência de pulmão de aço naquele 
hospital, que tantas vidas tem salvo. A 
verdade, porém, e que aquele 
estabelecimento e pequeno, não 
comportando o numero de doentes que ali se 
encontram. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo, soar 
os tímpanos) Lembro ao nobre orador que 
falta um minuto para término da hora do 
expediente. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o 
Senado sôbre se concede prorrogação da 
hora do expediente, a fim de que o nobre 
Senador Hamilton Nogueira possa concluir 
sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento  
formulado pelo nobre Senador Ivo d'Aquino 
no sentido da prorrogação da hora do 
expediente, para que o nobre Senador 
Hamilton Nogueira termine suas 
considerações. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Hamilton Nogueira. 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr. 

Presidente, agradeço ao nobre colega  
Ivo d'Aquino a gentileza do seu requerimento 
de prorrogação da hora do expediente  
e ao Senado o havê-lo deferido. Prometo 
concluir minha oração o mais breve  
possível. 

Não poderia deixar de resumindo essas 
conclusões, chegar a pontos fundamentais.  
O Sr. Prefeito do Distrito Federal, através  
da palavra autorizada do ilustre Secretário  
de Saúde e Assistência, já prometeu criar  
um estabelecimento necessário à 
recuperação dos doentes. Tal medida  
é fundamental porque, do ponto de vista  
da terapêutica, não temos remédio 
 

para a poliomielite. O paciente deve ser 
desde logo entregue ao ortopedista.  
Por enquanto, o campo é da  
ortopedia especializada, porque o mau 
ortopedista pode prejudicar definitivamente o 
doente. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Estou de 
acordo com V. Ex.ª. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Todo 
mundo adota a massagem? O nobre Senador 
Vivaldo Lima, que é ortopedista, sabe que se 
a massagem fôr mal aplicada, a fibra 
muscular se distende como se fôra de 
borracha, não mais tornando possível a 
recuperação muscular. O ortopedista deve 
ser chamado para orientar, não só as 
massagens, como a colocação de 
instrumentos capazes de evitar a dor, o  
que só se consegue com aparelhos 
gessados. 

O trabalho mais importante, no caso, é 
a parte humana de recuperação do doente, 
porque, infelizmente, na maioria dos casos, 
as paralisias são definitivas, não há 
regeneração, ou quando se dá, é apenas  
em alguns músculos. O tratamento deve  
ser feito durante anos. Conheço um  
caso de Osvaldo Pinheiro Campos, em que o 
doente teve de ser submetido a sete 
intervenções sucessivas, para que ficasse 
em condição de exercer qualquer trabalho. 
Dai a necessidade de um estabelecimento 
em que o doente fique por longo tempo 
sujeito a tratamento especializado de 
recuperação, não sòmente orgânica, mas 
psicológica, a fim de evitar seu 
desajustamento nesse período. Como, 
geralmente, os pacientes são crianças em 
fase de formação moral é preciso que se lhes 
dê educação e aos adolescentes, uma 
profissão para ingressarem na vida social, 
desde que tenham capacidade para 
trabalhar. 

No setor federal, Sr. Presidente, terei 
oportunidade de apresentar, por ocasião  
do orçamento, emenda – e estou  
certo contarei com o apoio dos Srs. 
Senadores visando a ampliação do 
Departamento de Viros do Instituto Oswaldo 
Cruz, porquanto só conseguiremos vencer a 
poliomielite erradicando-a do país, 
dominando-a completamente, como já o 
fizemos com relação à febre amarela  
e à varíola, pela mutação do vírus que  
produz a doença. E essa mutação só se  
pode obter pesquisando, porque, há  
sempre um imponderável, um fator ocaso 
que surte no momento da mutação. Mas êsse 
acaso não surgirá se não houver um 
determinismo cientifico, uma pesquisa 
orientada. 

A Divisão de Víros do Instituto Oswaldo 
Cruz já é pequena para os estudos gerais. E' 
preciso ser ampliada; é necessário se instale 
um setor especializado para o estudo do 
viros da poliomielite, a fim de procurar a 
adaptação de um animal se possível de 
rotina, de porte menor para que os casos 
omissos possam ser diagnosticados. Torna-
se indispensável estudar os vírus 
antagônicos ao viro da poliomielite assim 
como haveria necessidade do estudo de 
novos anti-bióticos capazes de produzir a 
cura da doença. 

Sr. Presidente, ao concluir faço um 
apelo ao Sr. Prefeito do Distrito Federal para 
que realize de fato um trabalho no sentido da 
recuperação do doente. Nenhum govêrno 
pode ser acusado por não ter evitado uma 
epidemia de poliomielite, mas o será se não 
apresentar medidas eficientes no sentido da 
recuperação dos poliomielíticos. Também ao 
Govêrno da União não cumpre esperar que 
os governos estaduais trabalhem A União 
deve ampliar e estimular as pesquisas que 
venham nos proporcionar arma mais segura 
e eficiente para combater e erradicar a 
poliomielite. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, 
muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Senhor  
Hamilton Nogueira, o Sr. Marcondes  
Filho, Vice-Presidente, deixa a  
cadeira da presidência que 
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é ocupada pelo Sr. Café Filho, Presidente. 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (Pela ordem): 
– Sr. Presidente, achando-se ausente  
desta Capital o Senador Plínio  
Pompeu, membro da Comissão de  
Finanças do Senado, solicito a V. Ex.ª,  
de acôrdo com o Regimento, indique  
substituto para S. Ex.ª enquanto durar sua 
ausência. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 
solicitação do nobre Senador Ivo d'Aquino, 
Presidente da Comissão de Finanças, designo 
o Senador Hamilton Nogueira para substituir, 
na Comissão de Finanças, o Senador Plínio 
Pompeu, durante seu impedimento. 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima 
Prisco dos Santos 
Magalhães Barata 
Arêa Leão 
Olavo Oliveira 
Georgino Avelino 
Ferreira de Souza 
Ruy Carneiro 
Velloso Borges 
Assis Chateaubriand 
Apolonio Sales 
Djair Brindeiro 
Ismar de Góes 
Landulpho Alves 
Attillio Vivacqua 
Alencastro Guimarães 
Domingos Velasco 
Ivo d'Aquino 
Alberto Pasqualini (19) 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Clodomir Cardoso 
Victorino Freire 
Mathias Olympio 
Plínio Pompeu 
Novaes Filho 
Durval cruz 
Walter Franco 
Pinto Aleixo 
Carlos Lindemberg 
Sá Tinoco 
Bernardes Filho 
Levindo Coelho 
César Vergueiro 
Dario Cardoso 
João Villasbôas 
Othon Mader (I6). 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação do expediente, passa-se á: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação em discussão única do Projeto 
de Lei da Câmara nº 235, de 1952  
que concede a pensão especial de Cr$ 
2.590,00 mensais a Hilda Sampaio Ribeiro e 
Walkir Sampaio Ribeiro, viúva e filho  
inválido do Delegado Afrânio Palhares  
(Com pareceres: I) sôbre o Projeto: ns.  
1.183-52, da Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade; e  
1.184 de 1952, da de Finanças,  
favorável; II) sôbre a emenda: nº 547 de  
1953, da Comissão de Constituição e  
Justiça, pela constitucionalidade: e 548-53, (da 
de Finanças oferecendo subemenda). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte: 
 

SUBEMENDA 
 

SUBEMENDA A EMENDA Nº 1 
 

Ao art. 1º do projeto: 
Onde se diz Cr$ 2.590,00; 
Diga-se Cr$ 7.089,50. 
Fica prejudicada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 1 
 

Onde se diz: 
Cr$ 2.590,00; 
Diga-se: 
Cr$ 7.630,00. 
Em votação o Projeto, assim emendado. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

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

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 235, de 1952 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 

2.590,00 a Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir 
Sampaio Ribeiro viúva e filho inválido do 
Delegado Afrânio Palhares 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão 

especial de Cr$ 2.590,00 (dois mil, 
quinhentos e noventa cruzeiros) mensais 
a Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio 
Ribeiro, viúva e filho inválido do Delegado 
Afrânio Palhares. 

Art. 2º A pensão é dividida em duas 
partes iguais, havendo reversão da quota 
na hipótese de falecimento de qualquer 
dos dois beneficiários cessando o 
pagamento se a viúva contrair novas 
núpcias ou se o filho inválido recuperar a 
saúde. 

Art. 3º O pagamento da pensão 
concedida no art. 1º correrá à conta da 
verba orçamentária do Ministério da 
Fazenda destinada aos pensionistas da 
União. 

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

A Comissão de Redação. 
Discussão Única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 192, de 1951 que  
fixa o número de Deputados para a 
próxima legislatura. (Com pareceres 
números 460-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça favorável ao 
projeto; 461-53, da mesma Comissão, 
contrário à emenda; e 565-53, da de 
Finanças, favorável ao projeto). 

Em discussão. 
O SR. MOZART LAGO (*): – Sr. 

Presidente o projeto em discussão 
concede aumento do número de 
Deputados aos seguintes Estados: 
Paraná, cinco; São Paulo, quatro; 
Pernambuco, dois; Bahia, dois; Rio 
Grande do Sul, dois; Maranhão, Ceará 
Paraíba Minas Gerais, Santa Catarina e 
Goiás, um para cada Estado. 

O cálculo para êsse aumento foi  
feito na conformidade do último 
recenseamento realizado no Brasil  
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística, vale dizer, baseado em  
dados oficiais incontestáveis. 

Quem acompanhou de perto, aquêle 
recenseamento e sobretudo quem  
está habitando o Rio de Janeiro 
presentemente, como todos os membros 
do Senado Federal, vê e sente  
que a população da capital  
cresce assustadoramente. Nem é preciso, 
para comprová-lo, mencionar a falta  
de casas para moradia; basta  
olhar o pandemônio que é o tráfego desta 
ex-Cidade Maravilhosa, o atulhamento  
dos trens da Central e dos bondes que 
percorrem não só as linhas dos subúrbios, 
mas até os que fazem o percurso,  
da famosa zona Sul, considerada rica. 

E' incontestável que a população  
do Distrito Federal aumentou 
sensívelmente. No entanto, não foi 
contemplado, ao menos, com um 
representante. 

Assinalo o fato como representante 
deste povo carioca, tão bravo,  
tão esforçado, tão cioso do seu civismo  
e da sua bravura. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Vossa Ex.ª tem toda razão. Mesmo  
sem levar em consideração o acréscimo 
extraordinário na população, basta ver  
as estatísticas. Temos direito a mais  
um representante, pelo menos. 

O SR. MOZART LAGO: – Teríamos o 
direito, inclusive, de pedir revisão. 
Infelizmente, o projeto consta da Ordem 
do Dia, para votação. 

O tempo urge e não é possível 
remediar-se o inconveniente, com a 
brevidade que seria de desejar. 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto está 
em discussão. Pode, portanto, receber 
emendas. 

O SR. MOZART LAGO: – Agradeço a 
V. Ex.ª, Sr. Presidente. Sei que o projeto 
pode receber emendas. Há pouco, o 
eminente colega, Senador Kerginaldo 
Cavalcanti chegou a requisitar papel, a, fim 
de formular emenda pela qual fôsse 
aumentada a representação do Estado de 
que Vossa Ex.ª é digno filho. Acredito, 
entretanto, que não há mais tempo para se 
providenciar sàbiamente, prudentemente a 
respeito. Vim à tribuna apenas para fazer 
êste reparo e aproveitar a ocasião, pedindo a 
atenção do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados e também dos nossos tribunais 
eleitorais, para o atraso inconcebível das 
providências indispensáveis à reforma do 
Código Eleitoral principalmente no que diz 
respeito à renovação do alistamento e o 
alistamento de novos eleitores. 

As Varas Eleitorais desta Capital estão 
pràticamente paralizadas. O Congresso já 
está se ocupando do aumento do número de 
deputados e, no entanto, as providências 
para que o volume do eleitorado também seja 
aumentado estão tardando e não sei quando 
serão concluídas. 

Tenho para mim, Sr. Presidente que 
todos os Partidos políticos, com Diretórios 
Regionais no Distrito Federal, vêm, como eu, 
a necessidade de esta cidade, às vésperas 
da sua autonomia, elevar o número de 
eleitores. 

Ficou recentemente comprovado  
com a renovação do Ministério, que  
a representação carioca continua a  
não valer nada, e nada também valer os  
seus políticos e os seus chefes.  
Temos, portanto, que reforçar o seu 
eleitorado, a fins de que, no próximo pleito 
presidencial, influa – como aliás sempre tem 
influído mas não na proporção desejada – na 
escolha do Presidente da República. E' 
preciso dar importância, aliás merecida a esta 
cidade menos por ser capital sede do 
Governo da República, mais pela cultura e 
bravura do seu povo. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão do Projeto. 

A proposição foi oferecida emenda pelo 
nobre Senador Joaquim Pires, a qual, na 
Comissão de constituição e Justiça, recebeu 
parecer contrário. Não será, portanto, 
submetida à votação; mas nesta 
oportunidade o nobre Senador Joaquim Pires 
poderá renová-la. 

O SR. JOAQUIM PIRES (pela ordem): 
– Sr. Presidente, nos têrmos do Regimento, 
renovo a emenda por mim oferecida. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Joaquim Pires enviará sua emenda 
à Mesa. 

O SR. JOAQUIM PIRES (Pela ordem): 
– Sr. Presidente, consta do Avulso e do 
processo a emenda por mim apresentada. 
Renovando-a, basta V. Ex.ª mandar juntá-la 
ao Projeto 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 
duas emendas que vão ser lidas. 

Veem à Mesa, são lidas e apoiadas as 
seguintes 

 
EMENDAS 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara número 

182, de 1951 
Dê-se a seguinte redação; 
Art. 1º Ficam aumentadas as 

representações dos Estados, na Câmara 
Federal, de acôrdo com os resultados do 
recenseamento de 1950, da seguinte forma: 

 
Paraná............................................ 5 
São Paulo....................................... 4 
Pernambuco................................... 2 
Bahia.............................................. 2 
Rio Grande do Sul......................... 2 
Maranhão....................................... 1 
Ceará............................................. 1 
Paraíba........................................... 1 
Minas Gerais.................................. 1 
Santa Catarina............................... 1 
Goiás..............................................   1 
Total............................................... 21 

 

Art. 2º As novas vagas que se 
verificarem em conseqüência do disposto 
no artigo anterior, serão preenchidas na 
presente legislatura, pelo sistema de 
sobras, aproveitados os quocientes 
partidários das eleições de 3 de outubro 
de 1950. 

Art. 3º O Tribunal Superior Eleitoral, 
dentro de 15 dias da publicação  
desta lei, procederá aos cálculos 
necessários ao preenchimento daqueIas 
vagas. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
1. Quando se procedeu às  

eleições de outubro de 1950 – já a 
população do Brasil havia sido 
recenseada e já se conheciam os seus 
resultados – tanto que foi apresentado à 
Câmara, antes daquela data, Projeto de 
Lei, em que se aumentava o número de 
representantes, na base do novo  
censo. 

Portanto, já por ocasião daquele 
pleito, alguns Estados também haviam 
adquirido o direito a um número de 
Deputados, maior que o da legislação 
então vigente. 

E se não foram disputadas as 
vagas, para a constituição da nova 
legislatura, de acôrdo com o aumenta da 
população, assim verificado, a culpa 
cabe, tão só, ao próprio Legislativo ou ao 
Tribunal Eleitoral, que nenhuma 
providência tomaram, para que, de fato, 
se observasse, na apresentação das 
listas de candidatos, a nova situação 
populacional e as suas conseqüências 
eleitorais. 

O que não é justo agora é que os 
partidos sejam prejudicados com a 
realização de segundas eleições, à 
mesma legislatura, para a satisfação do 
preceito constitucional que condiciona o 
aumento do número de representantes 
ao aumento da população, segundo os 
quantitativos que indica. 

Se, pois, já existia, em 3 de 
outubro, dierito ao aumento de 
Deputados, para certos Estados – nada 
mais justo nada mais natural que a nova 
lei, de caráter meramente formal, pois, 
se destina, apenas, a legitimar situação 
de fato, pre-existente – tenha por fim, 
tão só, a retificação dos resultados 
daquele pleito. 

Essa lei deverá ter, por isso, efeito 
retroativo, e deverá, em conseqüência, 
valer para as eleições de outubro como 
se a sua apuração ainda não houvesse 
sido concluída – e como se os novos 
lugares – que não podem ser criados por 
lei porque já foram criados pela 
Constituição – e, de fato, passaram a 
existir, desde o momento em que se 
verificou o aumento da população – já 
pertencessem aos Partidos cujos 
quocientes, pelos cálculos das sobras, a 
êles fizessem jus. 

Sendo, realmente, a nova lei, 
meramente declaratória, deve o 
legislador proceder, no pressuposto de 
verdadeiro direito adquirido dos Partidos; 
êsses não podem ser prejudicados pela 
imposição de novo pleito fine viria 
sobrecarregá-los de despesas 
supérfluas, e apresentaria como nova 
uma situação de fato contemporânea da 
última eleição. 

2. Acontece, ainda, que, nos têrmos 
expressos da Constituição a Câmara dos 
Deputados será eleita pelo sistema 
proporcional (art. 56). 

Verificou-se, entretanto, pelos 
resultados do recenseamento de 1956, 
que dos 11 Estados que se beneficiarão 
e maior número de representantes, nada 
menos de sete (7) terão, apenas UM 
representante a mais; dois (2) terão, 
apenas, DOIS. 

Basta essa referência, para ver-se 
que será impossível a realização de 
novas eleições, pelo sistema 
proporcional, para o preenchimento dos 
novos lugares. 
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O sistema das sobras obvia 
essa dificuldade, porque permite a 
atribuição das vagas 
acrescidas,.em observância das 
médias ou novos quocientes 
partidários, achados com a divisão 
dos quocientes das eleições de 
outubro pelo número de vagas 
preenchidas pelos Partidos, maís 
uni e assim, repetidamente, até à 
distribuição completa dos novos 
lugares. 

Se não se adotar essa solução, 
e se proceder a outro pleito, não 
poderá ser aplicado o sistema 
proporcional. Nesse caso, no que 
interessa àqueles Estados com 
direito a um só Deputado ou a dois, 
as novas eleições terão de ser 
feitas pelo sistema majoritário. 

A Constituição terá sido, dessa 
forma, violada, e o pleito que 
resultar da nova lei, será nulo. 

3. Para mostrar como se poderá 
fazer distribuição dos novos  
lugares, pelo sistema das sobras, e 
quais os resultados políticos, daí 
decorrentes, para o Govêrno e  
para as Oposições, organizamos os 
quadros que se seguem. 

 
PREENCHIMENTO DE NOVOS 

LUGARES NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS PELO SISTEMA DAS 
SOBRAS 
 

O Projeto nº 249-51, de autoria do 
Deputado Castilho Cabral "fixa o 
número de deputados e manda realizar 
eleições para completá-Io na 2ª 
legislatura". 

Este projeto foi apresentada 
emenda, modificando o art. 2º, a  
fim de que, ao invés de eleições,  
seja aplicado o processo do art. 59,  
do Código Eleitoral (processo das sobras), 
 

com base no resultado das 
eleições realizadas a 3 de outubro 
de 1950. 
 

I I  
 

O aumento dos Deputados, de 
acôrdo com o último 
recenseamento da população do 
país, beneficia onze (11) Estados, 
a saber: 
 

Estados Aumento 
Paraná.................... 5 
São Paulo............... 4 
Pernambuco........... 2 
Bahia...................... 2 
Rio Grande do Sul.. 2 
Maranhão............... 1 
Ceará..................... 1 
Paraíba................... 1 
Paraíba................... 1 
MInas Gerais.......... 1 

 

Santa Catarina........... 1 
Goiás.........................  1 
Total..........................  21 

 
Examinemos os resultados  

do pleito de 3 de  
outubro de 1950, para  
notificar quais os Partidos  
que teriam aumentada  
a sua representaçáo, se  
aprovada a emenda que  
manda aplicar o processo  
do art. 59 do Código  
Eleitoral. 

a) Paraná – 5 vagas 
Conforme dados oficiais 

colhidos no T.S. E., as eleições de 
3 de outubro realizadas nesse 
Estado para preenchimento de 9  
lugares na Câmara Federal, 
proporcionariam o resultado 
seguinte: 

 
Votos válidos.......................................................... 268.403 
Quociente eleitoral................................................. 29.822 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.D. ................................................................. 8.253 3 
 

Oposições coligadas 
 
(PRP – UND – PR PST)..................................... 83.530 3 

 
Aliança pró Getulio Vargas 
 

(PTB – PSP)....................................................... 74.588 3 
 

Cálculo das sobras (art 59)  
 
Atribuição da 1ª vaga 
 

P.S.D...................................................... 89.253  4 ═ 22.313 
Op. Colig................................................. 83.530  4 ═ 20.882 
Al. G. V. ................................................. 74.588  4 ═ 19.649 

 
A 1ª vaga é atribuída ao P.S.D. 
Atribuição da 2ª vaga 
 

P.S.D..................................................... 89.253  5 ═ 17.850 
Op. Colig.......................................……. 83.530  4 ═ 20.882 
Al. G. V. ................................................ 74.588  4 ═ 18.649 

 
A 2ª vaga é atribuída às Op. Coligadas (UDN – PR – PST – PRP) 
Atribuição da 3ª vaga 
 

P.S.D..................................................…. 89.253  5 ═ 17.850 
Op. Colig.......................................……. 83.530  5 ═ 16.706 
Al. G. V. ................................................. 74.588  4 ═ 18.649 

 
A 3ª vaga é atribuída à Al. pró G.V. (PTB-PSB) 
Atribuição da 4ª vaga 
 

P.S.D...................................................… 89.253  5 ═ 17.850 
Op. Colig.......................................…….. 83.530  5 ═ 16.706 
Al. G. V. ................................................. 74.588  5 ═ 14.917 

 
A 4ª vaga é atribuído ao P.S.D. 
Atribuição da 5ª vaga 
 

P.S.D...................................................... 89.253  6 ═ 14.875 
Op. Colig................................................. 83.530  5 ═ 16.706 
Al. G. V. ................................................. 74.588  5 ═ 14.917 

 
A 5ª vaga é atribuída às Op. Coligadas 
Das cinco vagas atribuídas no Paraná, – ao P.S.D. são atribuídas duas (2): 

às Oposições COligadas duas (2), e à Aliança pró Getúlio Vargar uma (1). 
São primerios suplentes: 
P.S.D – Fernando Flôres e Alô Ticoulat Guimarães 
Op. Colig. – Roberto Barros e Francisco de Paula Neto. 

Al. G V. – Alcides do Amaral Barcelos. 
b) São Paulo 
Resultados das eleições de 3 de outubro de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 1.351.688 
Quociente eleitoral................................................. 36.606 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.D. ................................................................. 398.302 13 
P.T.B................................................................... 283.931 9 
P.S.D................................................................... 208.903 7 
U.D.N.................................................................. 175.579 6 
P.T.N................................................................... 167.748 5 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
Atribuição da 1ª vaga 
 

P.S.P. .................................................... 398.302  14 ═ 28.450 
P.T.B. ..................................................... 283.831  10 ═ 28.383 
P.S.D. .................................................... 208.903  8 ═ 26.112 
U.D.N. .................................................... 175.579  7 ═ 25.082 
P.T.N. .................................................... 167.748  6 ═ 27.958 

 
A 1ª vaga é atribuída ao P.S.P. 
As demais são atribuídas ao P.T.B., ao S.D. e ao P.T.N. 
c) Pernambuco – 2 vagas 
Resultados das eleições de 3 de outubro de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 398.266 
Quociente eleitoral................................................. 20.961 

 
Partidos Legendas Deputados 

Coligação Dom. Fern. ........................................ 176.472 10 
P.S.D. ................................................................. 167.543 0 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
Distribuição das vagas 
Das duas (2) vagas, uma (1) é atribuída à Coligação Democrática 

Pernambucana e outra (1) ao P.S.S. 
São primeiros suplentes: 
C.D.P. – Hélio Coutinho de Oliveira 
P.S.D – Heráclio Morais Rêgo 
d) Bahia – 2 vagas 
Resultados das eleições de 3 de outubro de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 596.704 
Quociente eleitoral................................................. 23.964 
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Partidos Legendas Deputados 
 

Coligação Baiana 
(PSD – PRP – PST)............................................ 245.543 11 

 
Aliança Democrática 

(UDN – PSD– PSP – PR)................................... 24.537 10 
P.T.B................................................................... 90.231 4 
 

Cálculo das sobras (art. 59)  
 
Atribuição da 1ª vaga 
 

Coligação Baiana................................... 245.543  12 ═ 20.467 
Al. Democrática...................................... 240.537  11 ═ 21.867 
P.T.B. ..................................................... 90.231  5 ═ 18.046 

 
– A 1ª vaga é atribuída à Aliança Democrática 
Suplente a ser convocado: Gileno Amado (UDN). 
Atribuição da 2ª vaga 
– A 2ª vaga é atribuída à Coligação Baiana. 
Suplente: Altamirando Requião 
e) Rio Grande do Sul – 2 vagas 
 

Votos válidos.......................................................... 711.251 
Quociente eleitoral................................................. 32.329 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.T.B. ................................................................. 296.421 10 
P.S.D. ................................................................. 225.129 8 
P.L. ..................................................................... 54.195 2 
P.R.P. ................................................................. 48.728 1 
U.D.N. ................................................................ 46.505 1 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
Atribuição da 1ª vaga 

 
P.T.B.. .................................................... 296.421  11 ═ 24.701 
P.S.D. .................................................... 225.129  9 ═ 25.014 
P.L. ........................................................ 54.195  3 ═ 18.065 
P.R.P. .................................................... 48.728  2 ═ 24.364 
U.D.N. .................................................... 46.505  2 ═ 23.272 

 
A 1ª vaga é atribuída ao P.S.D. 
Suplente: Pedro Vergara 
Atribuição da 2ª vaga 
A 2ª vaga é atribuída ao P.T.B 
Suplente: Egídio Nichaelsen 
f) Maranhão – 1 vaga 
Resultados das eleições de 3 de outubro de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 147.262 
Quociente eleitoral................................................. 16.362 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.T. ................................................................. 74.850 5 
(PSD – PTB – PR – PL – UDN – PSP)............... 65.168 4 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
P.S.T. ..................................................... 74.650  6 ═ 12.450 
Op. Col. ................................................. 65.168  5 ═ 13.036 

 
A vaga será atribuída às Oposições Coligadas. 
Suplente: R. Crepory  BArroso Franco – (PSD). 
g) Ceará. – 1 vaga 
Resultado das eleições de 3 de outubro de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 461.758 
Quociente eleitoral................................................. 27.162 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.D. ................................................................. 200.296 8 
U.D.N. ................................................................ 196.003 8 
P.S.P. ................................................................. 43.757 1 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
A vaga será atribuída ao P.S.P. 
Suplente: José Waldemar Alcântara o SIlva 
h) Paraíba – 1 vaga 

Resultados das eleições de 3 de outubro de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 262.703 
Quociente eleitoral................................................. 26.270 

 
Partidos Legendas Deputados 

Col. Dem Paraibana 
(PSD – PL).......................................................... 144.024 6 

 
Aliança Republicana 
 

(UDN – PR)......................................................... 110.733 4 
 

Cálculo das sobras (art. 59)  
 
Atribuição da vaga 
 

Coligação Baiana................................... 144.024  7 ═ 20.574 
Al. Democrática...................................... 110.733  5 ═ 22.120 

 
– A vaga é da Aliança Republicana 
Suplente: Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega 
i) Minas Gerais – 1 vaga 
Resultado das eleições de 3 de outubro de 1950: 

 
Votos válidos.......................................................... 1.301.313 
Quociente eleitoral................................................. 34.245 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.D. ................................................................. 483.498 17 
U.D.N. ................................................................ 368.513 12 
P.T.B. ................................................................. 162.691 5 
P.R. .................................................................... 140.303 4 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
Atribuição da vaga 
 

P.S.D. .................................................... 485.498  18 ═ 26.972 
U.D.N. .................................................... 368.513  13 ═ 28.347 
P.T.B. ..................................................... 162.691  6 ═ 27.115 
P.R. ........................................................ 140.303  5 ═ 28.060 

 
A vaga é atribuída à U.D.N. 
j) Santa Catarina – 1 vaga 
 

Votos válidos.......................................................... 274.916 
Quociente eleitoral................................................. 30.546 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.D. ................................................................. 115.089 4 
U.D.N. ................................................................ 100.342 4 
P.T.B. ................................................................. 36.328 1 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
Atribuição da vaga 
Atribuição da vaga 

 
P.S.D. .................................................... 115.089  5 ═ 23.019 
U.D.N. .................................................... 100.342  5 ═ 20.068 
P.T.B. ..................................................... 36.328  2 ═ 18.164 

 
A vaga é atribuída ao P.S.D. 
k) Goiás – 1 vaga 
Resultado das eleições de 3 de outubor de 1950: 
 

Votos válidos.......................................................... 142.099 
Quociente eleitoral................................................. 20.780 

 
Partidos Legendas Deputados 

P.S.D. ................................................................. 60.071 4 
U.D.N. ................................................................ 33.030 2 
Coligação (PSP – PTN)...................................... 23.018 1 

 
Cálculo das sobras (art. 59)  

 
Atribuição da vaga 

P.S.D. .................................................... 50.071  18 ═ 12.011 
U.D.N. .................................................... 33.030  3 ═ 11.010 
Colig. ..................................................... 23.018  2 ═ 11.509 

 
A vaga é atribuída ao P.S.D. 
Suplente: Cesar da Cunha Bastos 
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RESULTADOS GERAIS 

 
Feita a soma das vagas obtidas pelos partidos ou pelos grupos de partido e classificados 

êstes sob duas rubricas – Oposição e Gôverno – encontramos os seguintes resultados: 
 

 
Oposição 

 

 
Govêrno 

(U.D.N P.R ,etc.) (P.S.P P.T.B P.S.D ,etc.) 
Paraná (5)............................. 2 0 3 (Aliança PSD - PSP - PTB). 
São Paulo (4)........................ 0 1 3 (Aliança PTB - PSD) 
Pernambuco (1).................... 1 0 1 (PSD) 
Bahia (2)............................... 1 0 1 (PST) 
R.G. Sul (2)........................... 0 0 2 (PSD-1, PTB-1) 
Maranhão (1)........................ 0 0 1 (PSD) 
Ceará (1).............................. 0 0 1 (PSD) 
Paraíba (1)............................ 1 0 0  

 

Minas Gerais (1)................................................................. 1 0 0  
Santa Catarina (4)............................................................... 0 0 1 (PSD) 
Goiás (1)............................................................................. 0 0 1 (PSD) 
 

Totais......................................................................... 6 1 14  
 

Sala Ruy Barbosa, em 15 de julho de 1953 – Joaquim Pires 
 

EMENDA Nº 2 
 

Ao art. 1º – Diga-se 
Minas Gerais 42 (quarenta e dois) 
Sala das Sessões, em 15 de julho de 1953 – Mello Vianna. 

Justificação 
É justo o aumento de acordo com a proporção dada aos demais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discursão o 

Projeto com as Emendas.  
(Pausa.) 

Nenhum Senhor Senador desejando 
usar da palavra, declaro-a encerrada  

O Projeto volta às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, 

para opinarem sôbre as emendas. 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara n.º 72, de 1953, que concede 
isenção de impostos e taxas aduaneiras para 
importação de um órgão destinado Colégio 
de Santa Inês, em São Paulo. (Com Parecer 
favorável nº 562-53, da Comissão de 
Finanças). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

E' aprovado o seguinte 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

N.º 72, de 1953 
 

Concede isenção de impostos e taxas 
aduaneiras para importação de um órgão 
destinado ao Colégio de Santa Inês, em São 
Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1.º É concedida isenção de 

impostos e taxas aduaneiras, com exceção 
da taxa de Previdência Social, para 
Importação de um órgão destinado ao 
Colégio de Santa Inês, em São Paulo, 
embarcado em Crema (Itália), pelo vapor Rio 
Belém e contido em vinte e um volumes, num 
local de 25 metros cúbicos, pesando dois mil 
seiscentos e noventa e oito quilos (pêso 
liquido). 

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

A Sanção. 
Primeira discussão do Substitutivo 

oferecido em Plenário, em discussão 
preliminar, ao Projeto de Lei do Senado n.º 2, 
de 1951, que dispõe sôbre a estabilidade do 
pessoal extranumerário da União. (Com 
pareceres (quanto ao substitutivo e à 
emenda) : números 274-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, mas, quanto. ao mérito, 
pela rejeição: e 519-53, da de Serviço público 
Civil, pela rejeição). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
um requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

N.º 203, de 1953 
 

Nos têrmos do Regimento Interno. requeiro 
o adiamento da discussão e da votação do 
Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1951, até a 
sessão de 25 do corrente mês de julho. 

Sala das Sessões, em 15 de julho de 
1953. – Mozart Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
consequência, a discussão e a votação do 
 

Projeto ficam adiadas para o próxima 
dia 25. 

Está esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Pereira 
Pinto, primeiro orador inscrito 

O SR. PERREIRA PINTO (Lê o 
seguinte discurso): – Sr, Presidente 
autorizado o pagamento do repouso 
semanal em atraso a milhares de 
trabalhadores de estiva em todo o país,o 
Sr, Presidente da República, em despacho 
recente, reafirmou as diretrizes trabalhistas 
de seu govêrno através da seguinte 
observação: 

"Não devem ser preteridas as justas 
reivindicações dos trabalhadores, mormente 
aquelas baseadas em lei, e, muito menos 
sofrerem protelações indevidas em seu 
atendimento, gerando, assim justos protestos 
dos quais é exemplo recente o dos 
marítimos".  

E' baseado nessas palavras do Senhor 
Presidente Getúlio Vargas que venho 
pleitear junto ao seu govêrno por intermédio 
do Ministério da Viação e Obras Públicas, a 
cuja frente encontra o ex-colega, o íntegro 
Sr. José Américo, as três reivindicações 
que mais preocupam, presentemente, os 
empregados da Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

Digo reivindicações para reproduzir o 
têrmo de que usou o Chefe da Nação, pois o 
que pretendem êsses funcionários já está 
concretizado em leis federais. 

Falta apenas a determinação de 
medidas de ordem administrativa para se 
tornarem em realidade palpável as leis que 
virão trazer àqueles trabalhadores mais 
tranqüilidade e bem estar. 

Entretanto, essas medidas, 
aguardadas com tanta ansiedade, vão 
sendo retardadas, inexplicavelmente, 
gerando um atmosfera de verdadeiro mal 
estar, bem próxima à de revolta do seio 
daquela laboriosa classe. 

Os fomentadores das lutas de classe, 
solertemente, vão se aproveitando dessa 
insatisfação para lançarem contra as 
autoridades constituída tôda a 
responsabilidade dessa situação, o que 
poderá resultar em paralisação parcial ou 
total do tráfeco ferroviário, com evidente 
prejuízo ao nosso já deficientíssimo sistema 
de transportes. 

Como demonstrarei há certa razão para 
a inquietação reinante naquele meio 
ferroviário 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exª dá 
licença para um aparte? (Assentimento do 
orador) – V. Ex.ª naturalmente deseja para os 
ferroviários o que já foi dado aos marítimos. 

O SR. PEREIRA PINTO: – O Senhor 
Ministro já ádeclarou que vão ser concedidos 
aos ferroviários os mesmos benefícios dos 
marítimos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Exato. 
Estava fazendo confusão. O Ministro José 
Américo já tomou providências quanto ao 
assunto. 

O SR. PEREIRA PINTO: – 
Perfeitamente. 

O Estatuto dos Funcionários Civis da 
União, Lei nº 1.711, decretada pelo 
Congresso Nacional e sancionada por S. Ex.ª 
o Sr. Presidente da República em 23 de 
outubro de 1952, dispõe, em seu 

"Art. 143. Ao funcionário que 
completar 20 anos de serviço público 
efetivo, será atribuida uma gratificação igual 
a 15% (quinze por cento) do respectivo 
vencimento, a qual será elevada a 25% 
(vinte e cinco por cento) quando o tempo de 
serviço do funcionário fôr de 25 anos 
completos". 

E' evidente que os funcionários da 
Estrada de Ferro Leopoldina, ora Patrimônia 
Nacional, subordinada ao Ministério da 
Viação e Obras Públicas (Decreto nº 21.037, 
de 3 de julho de 1952) deverá se estenda 
esse beneficio. 

A sua situação ,jurídica se 
assemelha exatamente à da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, e, por isso 
mesmo, justo não seria que se 
concedesse aos servidores desta o que se 
nega aos daquela. 

E o governo, justamente para evitar esta 
situação dispar fêz baixar a Lei nº 1.636, de 
11 de julho de 1952, em cujo Art. 1º se afirma 
que: 

"Ficam asseguradas todos os direitos e 
vantagens cometidos aos servidores da 
Estrada de Ferro Central do Brasil aos 
servidores das Estradas de Ferro da União 
que têm personalidade própria e que estão 
sob a jurisdição do Ministério da Viação e 
Obras Públicas". 

A Estrada de Ferro Leopoldina é 
presentemente, da União, adquirida que foi 
pelo Govêrno Federal, bastando recordar 
que a escritura de sua compra e venda foi 
publicada no Diário Oficial de 29 de outubro 
de 1951; e está sob a jurisdição do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, 
como se vê do Decreto nº 31.07, de 3-7-
1952, em seu 

"Art. 1º – O conjunto do sistema 
ferroviário explorado por "The Leopoldina 
Railway Company Lumted", cuja 
encampação foi autorizada pela Lei nº 1.288 
de 20 de dezembro de 1950, passa a 
denomina-se Estrada de Ferro Leopoldina, 
sob a jurisdição do, Ministério da Viação e 
Obras Públicas, subordinada ao 
Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro". 

Vemos, assim. que as duas únicas 
condições impostas aos servidores da 
Estrada de Ferro Leopoldina, para 
obterem todos os direitos e vantagens 
conferidos aos servidores da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, estão plenamente 
satisfeitos. 

Os servidores da Central do  
Brasil gosam do direito aos benefícios  
da gratificação adicional por tempo  
de serviço prevista no art 149 do  
Estatuto dos Funcionários Civis da  
União. Basta citar a publicação  
feita a ilegivel 5.227 do Diário Oficial de 25-
3-53 em que o Ministério da Fazenda  
pede adiantamento de Cr$ 147.215.970.00 
por conta do crédito futuro a ser 
 

aberto para pagamento ao pessoal da 
citada Estrada do Salário-Família e 
Adicional. 

No entretanto, embora a Lei afirme que 
os servidores da Estrada de Fêrro Leopoldina 
terão todos os direitos e vantagens atribuídas 
aos servidores da Central do Brasil, até hoje 
não viram concretizados seus justos anseios 
de receberem a gratificação adicional por 
tempo de serviço, devida desde 1º de 
novembro do ano passado. 

Estatue aquêle mesmo diploma legal 
(Estatuto dos Funcionários Civis da União) 
em seus 

"Art. 116 – Após cada decênio de 
efetivo exercício, ao funcionário que a requer, 
conceder-se-á licença especial de seis 
meses com todos os direitos e vantagens do 
seu cargo efetivo". 

Art. 117 – Para efeito de aposentadoria 
será contado em dôbro o tempo de licencia 
especial que o funcionário não houver 
gosado". 

Há como se vê, nesses dispositivos, um 
duplo objetivo: o da concessão da licença 
própriamente dita, como emio á assiduidade, 
e o da redução do tempo para efeito da 
concessão de aposentadoria, quando as 
licenças não gozadas computando-se em 
dôbro para efeito de contagem do tempo de 
serviço. 

Pelas mesmas razões invocadas com 
relação á Gratificação Adicional por Tempo 
de Serviço, assiste aos servidores da E. F. 
Leopoldina o direito a tal benefício os que 
êste já é. de há muito concedido aos 
servidores da Central do Brasil. 

Mas, lamentávelmente e por motivos 
totalmente alheios á sua vontade vêem-se 
os funcionários da Leopoldina privadas de 
um direito liquido e certo que lei lhes 
garante. 

A lei para êles se transforma. 
infelizmente, em letra morta. sujeita ás mais 
produzidas interpretações. De uma clareza 
meridiana transforme-se em impenetrável. 

Vamos encontrar, ainda no Estatuto dos 
Funcionários Civis da União, os positivos 
que aumentam,ao funcionário o salário 
família 

"Art. 138 – O salário família será 
concedido ao funcionário ativo ou 
inativo. 

I – por filho menor de vinte e um 
anos: 

II – por filho inválido: 
III – por filho estudante, que freqüenta 

cursos secundário sempre em 
estabelecimento de ensino oficial ou ilegivel 
e que não ilegivel atividade lucrativa até a 
idade de vinte e quatro anos". 

Veio a Lei nº 1.779 em data posterior 1º 
12-52 publicada no Diário Oficial da mesma 
data ilegivel  êsse 

beneficio como se vê do seu 
"Art. 11 – O salário família possa ser 

concedida na razão de Cr$ 150.00 por 
dependente, a todo servidor ativo e 
inativo. 

§ 1.º – Inclui-se como dependente. para 
efeito da concessão do salário família, o 
cônjuge do sexo feminino que não seja com- 
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tribuinte de instituição de previdência social e não 
exerça atividade remunerada ou perceba pensão 
ou qualquer outro rendimento em importância 
superior ao valor do salário família". 

ilegivel os dispositivos legais já 
invocados, equiparando os ilegivel da 
Estrada de Ferro Leopoldina aos da Central 
do Brasil, no que tange a direitos e 
vantagens, ai estaria a recente decisão do 
Gôverno Federal concordando êste benefício 
aos maritimos que haviam se declarado em 
grave reivindicando, entre outras vantagens 
a concessão do salário família 

Aliás o Sr. Ministro José Américo num 
dos seus primeiros despachos com o Sr. 
Presidente da República conforme divulgou a 
imprensa, propôs que se estendendesse a 
todos os ferroviários e ilegivel e empregados 
pela União os mesmos benefícios concedidos 
ao maritimos e sugeriu ainda a conveniência 
de uma reunião ilegivel dos Ministérios da 
Viação, Trabalho e Fazenda para o exame da 
decisão do assunto. 

E' de concluir que o retardamento dessa 
decisão se prenda à falta de oportunidade para 
o encontro dos três ilustres Secretários de 
Estado, com o fim enunciado. Pois que assim 
creio, daqui dirijo caloroso apêlo ao Senhor 
Ministro da Viação para que leve diante a sua 
iniciativa no sentido de atender às legitimas 
aspirações das classes interessadas, de 
acôrdo com a orientação expressa do 
Presidente Getúlio Vargas no despacho com 
que iniciei estas considerações. E o faco 
confiado tanto na conduta de homem pública 
do Sr. José Américo, sempre empenhado em 
dar cumprimento às suas palavras, como na 
justiça da causa que me trouxe, hoje, a esta 
tributa, porque se ampara na legislação vigente 
e se harmoniza com a paz social, (Muito bem: 
muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Pereira Pinto, 
o Sr. Café Filho Presidente deixa a cadeira 
da presidência que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves, 1º Secretário 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra 
o nobre Senador Mozart Lazo segundo 
orador inscrito para depois da ordem do dia. 

 
O SR. MOZART LAGO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE SERÁ PUBLICADO 

DEPOIS. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Assis Chateaubriand, terceiro 
orador inscrito para depois da ordem do dia. 

 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND 

PRONUNCIA DISCURSO QUE SERA' 
PUBLICADO DEPOIS. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais 

orador inscrito para falar depois da Ordem do 
Dia. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão designando para a 
próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 328, de 1950, que fixa a divisão 
administrativa e judiciária do Território 
Federal do Rio Branco e abre crédito especial 
de Cr$ 332.380,00. (Com pareceres números 
581-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade; e 585-53, 
da de Finanças, favorável com as emendas 
que oferece). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 321, de 1951, que 
releva a prescrição em que incorreu o direito da 
menor Ghialeno Velasquez Hudziak à pensão 
especial deixada pelo cadete do ar João Hudziak 
(incluído em Ordem do Dia nos têrmos do artigo 
90, letra a, do Regimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 2-7-1953, do Requerimento nº 
178-53, do Sr. Senador Mozart Lago, tendo 
parecer, pela constitucionalidade, da Comissão 
de Constituição e Justiça e dependendo do 
pronunciamento em Plenário da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do projeta de Lei  
da Câmara nº 147, de 1952, que con- 
 

cede pensão especial de Cr$ 3.000,00 a 
Raimundo Pessoa de Siqueira Campos, pai 
do herói militar Antônio de Siqueira Campos 
e sua espôsa Carlosa de Siqueira Campos. 
(Com pareceres favoráveis ns. 573-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 57-53, 
da deFinanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 197, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da 
Justiça, o crédito especial de Cr$ 
1.497.000,00, para completar o 
pagamento das pensões vitalícias dos 
veteranos da campanha acreana. (Com 
pareceres ns. 586-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade: e 587-53, da de 
Finanças, oferecendo emenda). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 397, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
7.200,00 para pagamento da gratificação de 
magistério à professora Maria das Dores Pais 
de Barros Ferrari. (Com Parecer nº 583-53, 
da Comissão de Finanças, favorável, com a 
emenda que oferece). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 34, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 como auxilio à Associação Rural 
de São Joaquim, pela realização da 
exposição regional agro-pecuária, em Março 
de 1952. (Com pareceres favoráveis números 
582-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 583-53, da de Finanças). 

Discussão o única do Projeto de Lei da 
Câmera nº 101, de 1953, ele autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo e Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 1.500.000,00 destinado a regularizar as 
despesas com o transporte e de imigrantes 
holandeses, seus pertences e alimentação do 
gado por êles trazidos. (Com pareceres 
favoráveis ns. 567-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça: o 568-53, da de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 17, de 1953, que concede 
licença ao Sr. Senador Novais Filho para 
participar da representação do Brasil na 
Conferência Internacional do Açúcar, a 
realizar-se em Londres. (Oferecido pela 
Comissão de Relações Exteriores como 
conclusão de seu parecer sôbre o 
Requerimento nº 195, de 1953). 

Discussão única do Parecer nº 551, de 
1933, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 52, de 1952, que 
mantém a decisão do Tribunal de Contas 
que autorizou o registro sob reserva da 
despesa relativa ao pagamento de Cr$ 
1.383.520.00, decorrente de auxílios a 
várias companhias teatrais. 

Encerra-se a sessão às 17 horas. 
Republica-se por ter saído com 

Incorreções. 
 

Comissão de Redação 
 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 85, de 1951. 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta redação final 

(fls. anexas) do Projeto de Lei nº 85, de 
1951, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados, e uma retificação no art. 5º, 
parágrafo único, por se tratar de simples 
alteração de ano. 

Sala da Comissão de Redação, em 10 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Veloso Borges, 
Relator. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 85, de 1951, que cria o Ministério 
de Saúde e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' criado o Ministério da Saúde, 

ao qual ficarão afetos os problemas atinentes 
à saúde humana. 

Parágrafo único. Fará parte do 
Ministério acima um Departamento de 
Administração, com Divisões Pessoal, 
Material, Obras e Orçamento. 

Art. 2º O Ministério da Educação a e 
saúde passa a denominar-se "Ministério da 
Educação e Cultura". 

Parágrafo único Passarão a depender 
diretamente do Departamento Nacional de 
Educação as Diretorias de Ensino, ora 
autônomas, no Ministério da Educação e 
Saúde. 

Art. 3º Ao Ministério da Saúde são 
transferidos todos os atuais órgãos e serviços 
ao antigo Ministério da Educação e Saúde, 
ilegivel a saúde e à criança, e 
desmemorados o que exerçam atividade em 
comum. 

Parágrafo única. Passarão, igualmente, 
para os quadros do novo Ministério todos os 
cargos, funções e seus ocupantes de 
serviços que hajam sido transferidos, bem 
como parte do funcionamento do 
Departamento de Administração do artigo 
Ministério da Educação e Saúde, que se 
tornar excedente, em decorrência da criação 
ao novo Ministério. 

Art. 4º Da quantia a que se refere a 
alínea a, do art. 2º do Decreto nº 9.480, de 18 
de julho de 1946, um terço sera destinado ao 
Ministério da Saúde. 

Art. 5º São transferidos para o novo 
Ministério da Saúde os saldos de dotações 
orçamentarias, destinados as repartições 
incorporadas ao referido Ministério, inclusive 
as parcelas de dotações orçamentarias 
globais, cabendo ao Poder Executivo tomar 
as medidas administrativas convenientes. 

Parágrafo único. São, também, 
transferidas as parcelas das dotações 
constantes da Verba 3 do Orçamento do 
Ministério da Educação e Saúde, bem como 
a terceira parte da dotação constante do 
orçamento da Despesa para o ano de 1958 – 
na Verba 4 – Obras e Equipamentos – 
Consignação VI – Dotações diversas – Sub-
consignação II – Estudos e Projetos – 04 – 
Divisão de Obras – a) Ajustes com 
profissionais estranhos à Divisão de Obras, 
para a elaboração de projetos e 
levantamentos topográficos. 

Art. 6º Os créditos orçamentários e 
adicionais destinados ao Ministério da Saúde 
poderão ser depositados no Banco do Brasil 
à disposição do referido Ministério, de acôrdo 
com o critério que fôr estabelecido 
anualmente pelo Ministro de Estado. 

Parágrafo único. A comprovação do 
emprego dêstes créditos será feita, 
parceladamente, perante o Tribunal de 
Contas, 60 dias após o término de cada 
trimestre, na forma da legislação em vigor, 
ouvido previamente o Departamento de 
Administração. 

Art. 7º Os auxílios e subvenções 
consignados no orçamento do Ministério da 
Educação e Saúde, que se destinarem a 
atividades relacionadas com o Ministério da 
Saúde, são, igualmente, transferidos, nos 
têrmos do artigo 6º desta lei. 

Art. 8º São criados os seguintes cargos, 
que serão providos cm comissão ou em 
funções gratificadas: 

1 – Ministro de Estado; 
1 – de Diretor do Departamento de 

Administração D. A.; 
1– Diretor da Divisão do Pessoal – D. 

P.; 
1 – Diretor da Divisão do Orçamento – 

D. O.; 
1 – Diretor da Divisão de Material – D. 

M.; 
1 – Diretor da Divisão de Obras – D. Ob. 
 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 

5 – de Secretária; 
1 – Auxiliar de Gabinete; 
1 – Chefe S. A.; 
1 – Chefe S. C.; 
1 – Chefe S. F.; 
1 – Chefe S. E. P. 
1 – Chefe S. A.; 
1 – Chefe S. R. F.; 
2 – Chefes D. O. 

Art. 9º Para a execução da presente 
lei, o Ministro da Saúde apresentará ao 
Presidente da República, dentro em 60 
dias, o regulamento a ser expedido, 
regendo-se, provisoriamente, o 
Ministério da Saúde pelo do Ministério 
da Educação e Saúde, na parte que lhe 
fôr aplicável. 

Art. 10. E' aberto ao Ministério da  
Saúde o crédito especial (Serviços a 
Encargos), de Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros), para 
ocorrer às despesas com a execução da 
presente lei. 

Art, 11. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

SENADOR APOLONIO SALES NA SESSÃO 
DE 8 DE JULHO DE 1953. 

 
O SR. APOLONIO SALES: – Sr. 

Presidente, usando da palavra para 
pronunciar-me a respeito do projeto de 
lei em debate, eu o faço, 
preliminarmente, para dar uma 
explicação aos prezados companheiros 
da Comissão de Finanças. 

Quando se discutiu naquele órgão 
técnico a matéria, pedi, de inicio, permissão 
ao Presidente da mencionada Comissão para 
expôr meu pensamento. E naquele ensejo 
demonstrei que esposava opinião identica à 
do relator, o qual de declarara a favor da 
proposição a ser votada dentro de alguns 
minutos. 

Assim me manifestei por entender que a 
votação do assunto não interferia na reforma 
administrativa que se poderia aduzir como 
iminente. 

No decorrer dos debates, entretanto, fui 
informado de que naquela reforma não se 
esperava e não se admitia o Ministério da 
Saúde. 

Sr. Presidente, houve, no caso, 
equivoco, provàvelmente de minha parte, 
em virtude de não ter entendido bem a 
exposição do nobre Senador Ferreira de 
Souza, que foi quem deu a informação. S. 
Ex.ª como depois me explicou, pretendia 
dizer apenas que, na reforma 
administrativa, não se iria criar o Ministério 
da Saúde, mas o Ministério de Assistência, 
onde se englobariam as diretorias 
correspondentes ao Ministério da Saúde, 
que se projeta criar nesta hora. Essa 
explicação me foi dada posteriormente ao 
meu voto na Comissão de Finanças. Tanto 
assim, que neste órgão técnico ao ser 
contrário ao projeto acentuei que o era de 
vez que êle me parecia ir de encontro à 
reforma administrativa em andamento, 
conforme estava sendo informado. Quero, 
pois, dizer aos meus companheiros da 
Comissão de Finanças por que vou agora 
aprovar o projeto. 

Em primeiro lugar, em atenção a 
explicação que me foi dada posteriormente 
e, em segundo, pelas razões que vou 
aduzir. 

O primeiro motivo por que estou de 
acôrdo em que se faça, agora, o 
desmembramento de diversas diretorias e 
departamentos que constituem o Ministério 
da Educação e Saúde, criando-se o 
Ministério da Saúde, reside no fato de já 
termos, no tocante à marcha legislativa de 
projetos semelhantes, grande experiência, 
quer no Senado da República, como na 
Câmara dos Deputados. Já se vão longos 
cinco anos em que se pretendia fazer a 
reforma bancária do país, modificação essa 
que a nação reclamava e exigia de vez que 
assim se procurava melhorar o sistema 
bancário e crediticio do país. Na ocasião foi 
apresentado projeto de lei, sem dúvida 
cheio de perfeições, mas também sem 
dúvida alguma crivado de pontos 
vulneráveis e tanto mais vulneráveis quanto 
mais estensas era a reforma bancária 
projetada. 

Estamos, Sr. Presidente, agora,  
diante de caso semelhante. Pretende-se 
outra reforma administrativa 
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em grandes moldes. Quando da  
reforma bancária, verifica-se, de passo  
em passo, que mudança tão grande de  
todo um sistema iria por certo  
abalar a máquina financeira privada e 
pública. 

A reforma administrativa que ora  
se pretende fazer, se de chofre, não  
abalará, por certo, a vida administrativa  
do país, mas irá criar dificuldades 
inumeráveis. Talvez sob influência  
dos mesmos poderes pessoais, lembro  
que assim como nas coisas da  
agricultura, que se fazem de pouco em 
pouco, faça-se o mesmo com a criação dos 
ministérios: de pouco em pouco de modo 
que, alcançando o final as mudanças totais, 
as reformas sejam pequenas, sem 
preterições e sem que se desconheça os 
direito adquiridos. 

Sr. Presidente, esta a razão  
principal por que penso se deva proceder  
à reforma, criando-se ministério por 
ministério. 

Resta agora examinar se a criação do 
Ministério da Saúde irá de encontro ao 
planejamento que pretende o projeto de 
reforma administrativa total ora em estudo. 
Se lhe fosse frontalmente de encontro, não 
lhe daria meu voto, como o disse na 
Comissão de Finanças. Vejo, entretanto, que 
no estudo apresentado pelo Poder Executivo, 
se propõe a criação do Ministério da Saúde; e 
ainda mais, após exame detalhado, 
cuidadoso e patriótico, a douta Comissão 
interpartidária, que examinou o projeto, 
também admite o Ministério apenas com 
outro nome, pois aceita em principio e 
deslocamento do Ministério de Educação de 
tôdas as diretorias que vão constituir o 
Ministério da Saúde se votarmos esta lei. 
Estou, portanto, a cavaleiro, sinto-me bem 
com minha consciência ante a idéia de se 
criar o Ministério de Saúde, mesmo quando 
se pretende criar um Ministério de 
Assistência Social. Será muito fácil assim 
proceder, juntando-se, mais tarde ao novo 
Ministério da Saúde o que justifique a 
denominação de Ministério de Assistência. 

Sr. Presidente, essas razões são  
muito singelas, porém absolutamente 
sinceras. 

O SR. ALFREDO NEVES: – São muito 
Convenientes. 

O SR. APOLONIO SALES: –  
Agradeço o aparte de V. Ex.ª Acredito  
que a nação está convencida que as 
dificuldades da máquina administrativa do 
país residem, sobretudo, em se exigir dos 
seus dirigentes a execução de tarefas muitas 
vezes superiores até às suas capacidades 
físicas. 

Sr. Presidente, se examinarmos  
a vastidão, a imensa série de  
preocupações que devem encher o cérebro 
do Ministro da Educação, nos moldes  
atuais, concluiremos ser-lhe muito  
difícil cobrir de atenção e cuidados todos os 
setores educacionais de Norte a Sul,  
nêste país que é um Continente. No entanto, 
como se ainda fôsse pouco, se lhe 
acrescentam as tarefas atinentes aos 
serviços de assistência e saúde, em todo o 
território nacional. E' justo que se dê um 
pouco mais de possibilidades ao Ministro da 
Educação para cuidar da sua pasta e que se 
crie, embora de início em célula pequena, o 
Ministério da Saúde que melhor atenda nos 
deveres que competem ao Estado, no 
tocante à assistência e à saúde, num país 
como o nosso. 

Sr. Presidente ainda há  
outro argumento que desejo aduzir  
nesta hora. O Ministro da Saúde se  
impõe porque, se é verdade que a  
saúde pública constitue preocupação  
das administrações estaduais, não há  
dúvida que o vulto das campanhas de Saúde 
pública levadas a efeito pelo Ministério  
da Educação, isto é, pelo Poder Federal  
até agora, é de tal ordem e tomou tamanha 
extensão, que já exige, pela interferência, 
que pode de um momento para outro, nas 
 

diversas administrações, se atribuir ao Poder 
Público Federal o dever de atender às 
Unidades Federativas, os Estados e 
Territórios. 

Acredito, Sr. Prseidente, que a  
saúde pública – ao contrário do que se  
disse em certo momento na Comissão  
de Finanças – não deve ficar a cargo  
sòmente dos Estados, mas ser também 
supervisionada, em certos setores, pelo 
Govêrno Federal. 

Há setores da saúde pública que não 
convém esquecer: aqueles que estão a 
reclamar campanha sistemática e extensa de 
defesa da saúde, por exemplo, relativamente 
à febre amarela, à malária, ao tracôma e a 
diversas outras doenças endemicas das 
epidemicas que se verificam no País. E há 
uma vigilância que compete ao Ministério da 
Saúde e que deveria ser notadamente do 
Govêrno Federal: a do cumprimento das leis 
sanitárias, sobretudo, na legislação que regula 
a legitimidade dos medicamentos, a 
fiscalização dos gêneros alimentícios e de 
tudo quanto posas se consituir a meaça. Esta, 
Senhor Presidente, deve ser tarefa Federal, 
porque quando os Estados são os 
fiscalizadores da Legislação Federal que 
atende a êsses setores, surgem obices quase 
insuperáveis, como os observadas até no 
Ministério da Agricultura, quando procede à 
fiscalização da carne e outros gêneros 
alimentícios. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Lembraria a V. Ex.ª a fiscalização dos 
entorpecentes. 

O SR. APOLONIO SALES: –  
Lembra muito bem o nobre Senador  
Francisco Gallotti, em seu aparte, a 
fiscalização dos entorpecentes Sómente êsse 
setor basta para mostrar como num Ministério 
da Saúde, fica bem a cargo do Govêrno 
Federal com ampla jurisdição no território 
nacional. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Para 
assegurar a defesa da saúde das populações, 
o que é muito importante. 

O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço 
a V Ex.ª o aparte em que se refere à saúde do 
povo. 

Permitam-me V. Ex.ª, Sr. Presidente e  
o Senado, fazer ainda pequena  
declaração de fé e confiança nos  
técnicos. 

Ouvi ha pouco, dizer-se não haver 
conveniência em que certos Ministérios sejam 
dirigidos por técnicos. Senhor Presidente, 
estamos na era dos técnicos que são 
reclamados para as atividades 
correspondentes. Penso, assim que seria êrro 
chamar-se um agrônomo para o Ministério da 
Saúde ou para o da Viação Faço, portanto, 
minha confissão de fé e confiança no técnico. 
Acredito que êle é indispensável no Ministério 
da Saúde como nos da Educação, da 
Agricultura e da Viação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. APOLONIO SALES: – Com muito 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  
– Parece-me que o nobre Senador Ferreira  
de Souza declarou não lhe parecer  
essencial que o titular da pasta seja  
um técnico nos assuntos por ele geridos.  
S. Ex.ª poderia citar inúmeros casos  
da história política brasileira e até da  
história política contemporânea de  
bachareis como ministros da viação e  
muito bons ministros, para não referir 
pessoalmente nomes tantos da  
República velha como da República depois de 
1930. Êste o pensamento do nobre Senador 
Ferreira de Souza e também o meu. O 
ministro não precisa ser um técnico mas um 
político, que trabalha com uma equipe de 
técnicos. 

O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço 
o aparte do prezado colega que me dá mais 
um motivo, uma razão e um ensejo de explicar 
meu pensamento. 

Estou de acôrdo com V.  
Ex.ª, em que não seja essencial a condição do 

técnico, mas devo dizer que confio nêle. 
Assim como é possível encontrar um 
homem que não seja técnico e dirija muito 
bem um ministério relacionado com 
profissão de que não participe, com muito 
maior razão há de se encontrar dentro os 
técnicos o que esteja em condições de 
dirigir o mesmo órgão, conjugando as 
injunções políticas com as administrativas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Quer V. Ex.ª ver o perigo do técnico à frente 
de um Ministério? Se o titular da pasta da 
Viação, por exemplo, fôr apologista da 
política rodoviária, como sofrerá a política 
ferroviária no país! Poderá dar-se também o 
contrário. Mas se o titular for um elemento 
não técnico, poderá, com seu fáto político, 
equilibrar, dentro do seu ministério, os dois 
setores. 

O SR. APOLONIO SALES: – O aparte 
do prezado colega é realmente precioso; 
mas dêle se inpere que o é privilégio de 
quem não seja técnico essencial é o táto 
político e êste não Poderá caber muito bem 
em quem exerça a técnica com capacidade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Poderá existir nos técnicos, mas 
normalmente isto não se verifica 
exatamente porque são técnicos. 

O SR. APOLONIO SALES: – Não 
existe em alguém só porque seja técnico: 
mas pode existir num técnico. A meu ver, 
deve-se preferir o técnico que acaso ali as 
duas condições essenciais: o conhecimento 
do netier e o táto político indispensável ao 
cargo de colaborador direto do Chefe da 
nação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Aí V. Ex.ª tem tôda a razão. E' o ideal. 

O SR. APOLONIO SALES: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. 

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

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

SENADOR FLAVIO GUIMARÃES NA 
SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 1953. 

 
O R. FLAVIO GUIMARÃES: – Senhor 

Presidente, são as minhas primeiras 
palavras de agradecimento ao Senado pela 
tocante solidariedade que vem 
demonstrando continuamente aos Estados 
do Paraná e de São Paulo, ante a catástrofe 
que se abateu sôbre a sua lavoura cafeeira. 
Fato também em São Paulo, porque êle é 
muito do Paraná. 

Sr. Presidente, o Paraná, na parte 
Norte, e pedaço do território nacional 
verdadeiro resumo de habitantes de todos 
os Estados, o qual representa francamente 
o Brasil. Ali se encontram mais de duzentos 
mil homens que vieram dos Estados 
setentrionais do país, mais de quatrocentos 
mil paulistas e centenas de milhares de 
mineiros. De todos os pontos da Nação 
afluíram brasileiros para explorar 
tecnicamente a famosa mancha das terras 
roxas, e formo o Brasil em miniatura em 
suas espirações, qualidades e defeitos. 
Proteja esas região proteger cada um um 
pouco das populações de seus Estados. O 
eminente Senador Apolonio Sales acaba de 
demonstrar o êrro de não se ter criado o 
seguro agrário. Venho simplesmente, em 
nome do Estado do Paraná, agradecer essa 
manifestação espontânea, pois ao Senado 
não compete apresentar projetos de lei sob 
base financeira porque ilegível veda a 
Constituição brasileira, sabido ilegível que 
os projetos que disciplinam matéria 
financeira são exclusividade da Câmara dos 
Deputados. 

Conseqüentemente, Sr. Presidente, o 
Senador Roberto Glasser, uma das 
expressões mais vivas da política do 
Paraná, e eu aguardaremos a vinda do 
projeto da Câmara dos Deputados para 
defendê-Io nesta casa. 

O SR. ROBERTO GLASSER: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES:  
– Com todo o prazer 
 

O SR. ROBERTO GLASSER: –  
Recebi telegrama da Associação  
de Cafeicultores do Paraná e respondi  
que estava solidário com todos os  
recursos que fôssem necessários  
para suavizar os prejuízos das geadas  
no Estado. Ratifico minha declaração  
em telegrama. Estou de acôrdo com V. Ex.ª  
no sentido de que os projetos que  
envolvem matéria de financiamento  
dependem inicialmente da Câmara  
dos Deputados; portanto, fico na  
expectativa de colaborar com meu  
franco apôio e decidido esfôrço na obra  
de restauração econômica, de que V.  
Ex.ª trata nêste momento. 

O SR. FLAVIO GUIMARAES: – 
Agradeço a V. Ex.ª que como há poucos 
instantes declarei, é uma das expressões mais 
vivas da política paranaense e ilustre 
representante que conduziu o P. S. D. às mais 
brilhantes vitórias no meu Estado, com o alto 
nível moral de tolerância e educação 
partidária. 

Continuando na mesma ordem de idéias, 
Sr. Presidente, devo recordar que, quando o 
nobre Senador Assis Chateaubriand aludiu às 
geadas caídas no Estado do Paraná, há cêrca 
de trinta dias, esteve no Senado o Sr. Cesar 
Marengo, da Chácara Marengó de São Paulo, 
e aconselhou-me a que se plantando 
laranjeiras a que procedi, tratasse de protegê-
las contra a geada, mandando soltar ombas 
de fumaça, que seriam lançadas de 
madrugada. A fumaça que delas se 
desprenderia, envolvendo as árvores, protegê-
las-ia dos ráios solares que crestam as fôlhas 
porque a geada é a cristalização do orvalho. 
Será portanto, preciso que, além do seguro 
agrário, se busquem os meios de combate ao 
efeito das geadas sôbre a plantação. 

Lembro-me da laranjeira da Baía,  
clima tropical transportada para a  
Califórnia, onde caem as mais fortes e 
terríveis nevadas. Ali, como disse célebre 
eltricultor, as árvores são tratadas como 
filhas. A falta de educação da maioria dos 
nossos lavradores deve-se demonstrar 
compreensão mais profunda maior do trato da 
terra e da árvore. Plantar estupidamente não e 
plantar, mas simples aventura que deveria ser 
proibido por lei. 

A laranjeira, em início, é destruída  
pela geada, mas quando adquire  
plena resistência biológica, enfrenta 
galhardamente as mais violentas e  
tremendas geadas do Sul. Ora, na Califórnia, 
os laranjais são protegidos contra as 
tempestades de neve, com carinho, com 
técnica e o lavrador tem o alto sentido da 
terra, entranhado amor para com o solo. Daí 
a imensa produção dos laranjais. Quem planta 
é o agricultor que tem o sentido do lucro mas 
não lhe abandona o sentido espiritual do trato 
carinhoso da árvore. Mas quando quem planta 
é apenas o comerciante da cidade, os 
pomares são deixados à margem no momento 
que o lucro desaparece. Há, apenas, a ânsia 
do lucro. 

Tenho mais esperança do que os 
tecnicos brasileiros encontram maior 
receptividade por parte dos agricultores nas 
providências mais acertadas para evitar ou 
afenuar os efeitos da geada, que são para os 
ilegivel, fenômenos temporários, que se 
ilegivel ou se repetem, em cíclos muito bem 
estudados e previstos ilegivel em São Paulo 
em 1918, geada tão calamitosa que ilegivel 
quase todos os cafezais São Paulo renovou-
se ilegivel. 

O Paraná está confiante no projeto  
de auxílio financeiro que virá da Câmara  
dos Deputados. Quando qualquer  
calamidade, sacode uma classe respeitável  
de lavradores como o Norte do  
Paraná, tradicionalmente plantadora de  
café, o velho com da nacionalidade, que  
é o próprio Brasil à cota do ano, a renovação 
da coragem precisa ser constante porque a 
Pátria não pode parecer diante das 
calamidades, diante ilegivel ou ciclones 
ilegivel que varrem temporariamente a face 
das coisas. 
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Ela continua pela indomável energia de 
sua fibra secular. Preste-se atenção de 
que o aviso da onda de frio que se 
avizinhava, foi dado com antecedência e 
de sua Intensidade, o que daria tempo, se 
houvesse preparo anterior, de evitar ou 
atenuar os rigores ou os efeitos da geada. 

Acaba de me ser enviado um artigo 
publicado no jornal "O Estado do Paraná", 
assinado pelo brilhante jornalista Sr. J. E. 
Erichson Pereira, do qual destaco o 
seguinte trecho: 

"Para cobrir os prejuízos e garantir a 
recuperação dos nossos cafezais que não 
foram, como muita gente pensa 
inutilizados, mas apenas prejudicados na 
sua futura safra, procuram os técnicos da 
Secretaria de Agricultura do Paraná 
incentivar a produção de cereais, para 
tanto serão cedidas 500 toneladas de 
milho, 300 toneladas de feijão e 200 
toneladas de arroz, em sementes, para 
que, em 1954, a produção de cereais 
cubra em parte, os prejuízos do 
decréscimo da produção cafeeira". 

Sr. presidente, é um esfôrço de 
recuperação que o Govêrno do Paraná, 
sempre vigilante, começa a movimentar-
se com a energia indomável do homem 
brasileiro e que não se detem diante de 
nenhuma dificuldades, por mais amargas 
que sejam na marcha do seu destino. 

Desejaria agora passar a outro 
assunto, – o da Câmara Municipal de 
Guarapuava, que fêz moção, solicitando 
aos poderes públicos da República toda 
atenção para a Estrada Ponta Grossa-Fóz 
do Iguaçú. 

Diz a indicação assinada pelos 
camaristas: 

"Indicamos que, ouvido o plenário e 
aceitas por êste nossas sugestões: 

1º – Se oficie ao Exmo. Sr. 
Presidente da República, rogando a S. 
Ex.ª suas providências no sentido de 
serem fornecidos os meios e verbas 
indispensáveis à conserva eficiente 
exigida pela classe e pelo movimento da 
rodovia Ponta-Grossa-Foz do Iguaçú, 
maximé no trecho entre Ponta Grossa a 
Guarapuava, aquêle que suporta a maior 
tonelagem do tráfego; 

2º – que sejam enviadas cópias 
deste oficio ao Exmo. Sr. Coronel Chefe 
da Comissão de Estradas de Rodagem e 
ao Sr. Chefe da Seção nesta cidade; 

3º – seja oficiado enviando a 
presente indicação às câmaras municipais 
de Ponta Grossa, Imbituva, PrudentópoIis, 
Laranjeiras do Sul, Pitanga, Guaraniaçú, 
Cascavel, Toledo, Guaira e Foz do Iguaçú 
e ainda Campo Mourão, para que  no caso 
de aceitarem esta Indicação, enderecem 
idêntico apelo ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, Dr. Getúlio Dorneles Vargas". 

Sr. Presidente, descreverei em 
alguns minutos o que será essa Estrada 
Ponta – Grossa – Foz do Iguaçú, uma das 
mais importantes do solo brasileiro. E' 
verdadeira estrada internacional, que 
tocará às fronteiras do Paraguai e da 
Argentina, tornando-se uma das rodovias 
mais importantes para o turismo e para o 
futuro da nacionalidade. Do Rio de Janeiro 
ir-se-á diretamente a Buenos Aires pela 
rodovia. E só agora isso pode ser feito 
pela incentivação da construção dessa 
estrada, porquanto por muito tempo essa 
região permaneceu verdadeiro deserto 
entre o Paraná e as grandes Repúblicas 
sulamericanas. E era deserto e deixado 
continuamente deserto por que prevalecia 
na técnica militar mundial a idéia de que o 
deserto constituia a suprema defesa do 
homem. e conseqüentemente da 
nacionalidade. Para muitos dos nossos 
mais eminentes homens responsáveis 
pela defesa nacional, a suprema defesa 
do Brasil era o deserto. A terceira guerra 
mundial invalidou essa afirmativa, 
derribou completamente essa Idéia 
tornada rotineira pelo continuo sustentar 
de velhos pensamentos e demonstrou  
que com a motorização do Exército, a 
 

Aviação e os paraquedistas, a linha de 
deserto é, apenas, separação 
simbólicamente artificial originada nos 
homens por uma concepção eradíssima de 
guerra. Atualmente se prova que, – 
exatamente o contrário – a suprema defesa 
de um país está no povoamento de suas 
fronteiras, na cultura dos seus habitantes. 

Estrada de turismo que permite sair do 
Rio de automóvel e ir a Buenos Aires, 
econômica, pela movimentação internacional 
que já começa a produzir frutos de alta 
relevância para revigorar o poder finaiceiro 
do Brasil. 

Por outro lado, Sr. Presidente, enquanto 
se discutia se a técnica militar era a de deixar 
as fronteiras abandonadas com defesa 
poderosa e invencível, as crianças recebiam 
lições escolares nos municípios estrangeiros 
mais próximos. O mil réis quasi não circulava 
com predominância da moeda estrangeira. 
Era a perigosa desmoralização das 
fronteiras. A medida que essa estrada 
caminha a situação melhora, o cruzeiro 
circula e as escolas brasileiras são 
frequentadas pelos alunos brasileiros. 

Nêste momento, êsse problema é 
tratado com carinho e atenção pelos poderes 
públicos do Paraná. Quando houver 
compreensão mais larga e mais fecunda por 
parte dos altos poderes que defendem a faixa 
fronteiriça do Brasil, as verbas serão 
aumentadas parao término e a conservação 
dessa grandiosa rodovia. E' preciso notar a 
titulo de exemplo que até o registro de 
nascimento era feito às vêzes nos municípios 
estrangeiros mais próximos. Tudo isso não 
eria nenhuma importância, se a técnica de 
guerra estivesse certa. 

Esta estrada aperfeiçoa o sentido da 
melhor defesa da faixa fronteiriça brasileira. 
O idioma era quasi só castelhano. O que não 
acontece atualmente. São êstes os rápidos 
esclarecimentos que trago ao Senado para 
lhe dar uma idéia do que seja essa 
reclamação que entrego à alta atenção do 
Senhor Presidente da República. 

E é bom frizar que o patriotismo 
inegável do Sr. Getúlio Vargas apontou-lhe, 
com magnífica visão, a necessidade 
imprescindível de ser terminada essa 
estrada. Quando esteve em Curitiba, disse S. 
Ex.ª num banquete; verbas foram criadas 
para essa estrada porque é uma das grandes 
necessidades nacionais". 

Invoco, pois, a visão maravilhosa do 
Chefe da Nação e o seu patriotismo para 
apreciação desse palpitante problema que 
precisa ser olhado, resolvido e atendido. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Estou gostando 
de acompanhar as palavras brilhantes e 
eloqüentes que V. Ex.ª prefere sobretudo 
pela nota de brasilidade, pela sua interação 
no espírito nacional. Através das mesmas, 
vê-se que, no Brasil, apesar de tudo, 
estamos avançando dentro do mesmo 
espírito de unidade que ditou nossa história 
até aos dias de hoje. Circulação de riqueza 
não é mais um Padrão a que fiquem alheias 
mesmo as lindes das nações com outros 
povos. Pelo que V. Ex.ª acaba de externar, 
as escolas se difundem e a língua, que é um 
patrimônio comum, se estabelece, por tôda a 
parte onde, dantes, existiam quistos 
verdadeiramente estravagantes. Tudo isso é 
um sinal de vitalidade e comprova que o 
Brasil, não obstante quanto de derrotismo 
possa existir por aí, é uma Nação que 
caminha sobranceiramente para o futuro. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Tanto o 
aparte de V. Ex.ª é judicioso e observador 
dos acontecimentos nacionais que eu 
desejaria que o nobre Senador levantasse 
sua atenção ao Norte do Estado e verificasse 
que ali, o nordestino, o mineiro, o paulista, o 
nortista vivem numa consagração de trabalho 
fecundo em prol do Brasil, em harmonia na 
esperança de riqueza A grande mágua para 
o Paraná, seria a de lá quasi não existirem 
paranaenses. E' região nova onde os filhos 
dêsses atuais moradores serão os 
paranaenses, no futuro. Há ali percen- 
 

tagem insignificante de paranaense, porém, 
Ia está um Brasil tal e qual aparte de V. Ex.ª 
o descreve – um país do futuro que, acredito, 
será uma das grandes nações do universo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Quero aproveitar êste ensejo, com permissão 
de V. Ex.ª para, através dêsses sentimentos 
de fraternidade nacional consignar  
meus agradecimentos, com. nordestino,  
ao povo do Paraná e de São Paulo pela 
acolhida que vem dando aos meus 
conterrâneos... 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Nossos 
irmãos da Pátria Brasileira. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...que têm buscado o Paraná para o que 
poderiam chamar um refrigério de suas 
misérias e necessidades. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
Agradeço a V. Ex.ª o aparte. 

Sr. Presidente, com a brilhante 
colaboração do eminente Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, encerro estas conpoderiam 
chamar um refrigério de gratidão do povo do 
Paraná. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem; 
muito bem. Palmas) 

 
ARTIGO DO SR. JUSTO PASTOR 

BENITEZ, A QUE SE REFERE O 
REQUERIMENTO Nº 202, DE 1953 APROVADO 
EM SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 1953. 

 
"GARIBALDI E ANITA 

' 
(A epopéia garibaldina vista por Brasil 

Gerson) 
 

Justo Pastor Benitez 
 

(Para "O Jornal") 
 

Lendo as belas páginas vivente 
páginas, de Brasil Gerson, compreendem-se 
como os amores de Annita Bentão da Silva e 
de Giuseppe Garibaldi se projetam além do 
romance para atingir a epopéia. Não faltam 
nessa união nenhum dos ingredientes para 
converter um episódio, simplesmente 
humano, numa bela página de História, 
Sussura em suas folhas um sopro de 
romantismo, tanto no encontro casual do 
guerreiro com a bela catarinense, como na 
conjunção dos destinos, na realização de um 
alto emprendimento de libertação como o 
exigiam os livros da Cavalaria clássica. E' 
que Garibaldi é um Cavaleiro do 
Renascimento de escudo, lança e espada. E 
Annita, uma dama nascida nas entranhas 
quase bárbaras, da América, digna porém, de 
um castelo. Por amor a um aventureiro, de 
cabeleira ruiva, de fronte rutilante a espada 
heróica desafia ela os convencionalismos, 
abandona o marido obscuro que não lhe 
enche a alma angustiosa; lança-se ao 
mundo; atira em combates ardorosos no 
Brasil no Uruguai e na Itália, selando e 
purificando a união não só com o matrimônio 
na igreja, mas também com os frutos do seu 
ventre, e a identificação total com o Herói de 
Dois Mundos. Annita é bela, ardente e 
romantica. Não há um miligrama de 
vulgaridade na sua vida. A sua, estampa é 
mais pura que a de Madame Lynch, de 
Solano Lopez, e tem mais rasgos de 
heroicidade maior e desisterêsse que a de 
Manuellita Saenz, a companheira de Bolivar. 
Annita Garibaldi é tôda mulher, é superior, 
nisso, a "Mariscala" Gamarra, do Peru, e a 
Joana de Azurduy, a amazona boliviana. Isso 
porque Annita é capaz de carregar,  
municiar, um canhão, de atuar no "entrevero" 
das lanças gauchas como uma Diana, de 
resistir a ataques e deter os combatentes, 
mas nem o cheiro da pólvora, nem os 
salpicos do sangue dos combates 
conseguem apagar a sua feminilidade.  
Tem Annita a fidelidade de Helena;  
ama Garibaldi sôbre tôdas as cousas, e  
é mãe exemplar. Fez-se querer pela  
sogra como filha, quando foi a Nice esperar  
o Almirante da esquadra uruguaia na guerra 
contra Rosas. Três anos que foram um só  
dia de saudade. 

 
 

Essa radiante morena brasileira,  
de cutis aveludada e de negra cabeleira,  
tem no peito um ninho de pombas.  
E' terna. Basta fixar-lhe o retrato no  
"Museu Histórico", do Rio de Janeiro,  
para convencermo-nes de que não  
tem êle expressão de fereza, ou  
traços masculinos. E' mulher, no corpo e  
na alma. E é-o em grau heróico,  
porque soube Identificar-se com uma  
vida perigosamente vivida como o é a  
de revolucionário. Anita não é estorvo  
nem fardo para o companheiro;  
segue-o, estimula-o e lembra-lhe,  
sempre, o seu déstino de lutador pela  
causa da Liberdade. E isto sem  
ambição terrenal. Não aspira Annita  
a um ducado, nem a riquezas: quer  
a glória para o seu Giuseppe, e,  
para ela, a penumbra, somente, de  
amor e de sosségo. Annita não  
espera outro prêmio que o  
direito de acariciar, nos dias de descanso,  
as ruivas melenas, com resplandores  
de glória, de um dos mais belos espíritos  
do século XIX. 

Para compreendé-la em tôda a sua 
grandeza feminina, é mister percorrer  
as vividas páginas que Brasil Gerson  
dedica às aventuras, aos combates, às  
lutas de Garibaldi nos dois mundos.  
Annita passa por êsse clima tempestuoso  
da epopóia Garibaldina como um facho  
de luz, ou como um jasmim. Para cumprir  
o seu destino, atuou ela nos "entreveros"  
do Rio Grande do Sul, e na Península  
Itálica, – iluminada pelos vermelhos  
reflexos da camisa garibaldina. E,  
enferma, de nostalgia e de febre, corre  
de Nice para Roma, acompanhando 
Giuseppe no esplendor da derrota na  
Cidade Eterna. E morre nos braços  
dele, numa retirada trágica. Incorporou-se  
a epopéia Garibaldina, em três nações.  
Não pode escrever-se a biografia  
de Garibaldi sem levar em conta a sua  
ninfa Egeris, – a brasileira que  
soube alimentar o seu idealismo a  
sua capacidade de resistência e os  
seus impulsos heróicos. 

O livro de Brasil Gerson – "Garibaldi e 
Annita" – é o que se chama, em espanhol, 
um livro "logrado", isto é, uma obra vivente, 
uma obra, viva, real, colorida, animada por 
um sôpro de simpatia para com o herói  
e sua companheira. Brasil Gerson revela-
se, também, um garibaldino mas do século 
XX. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

SENADOR ASSIS CRATEAUBRIAND NA 
SESSÃO DE 7 DE JULHO DE I953. 

 
O SR. ASSIS CRATEAUBRIAND: – Sr. 

Presidente – Vários elementos da natureza 
se têm confederado, nestes últimos tempos, 
a fim de castigar o Brasil e os brasileiros. As 
sêcas repetidas aqui no ul causaram perdas 
consideráveis à agricultura. São fora do 
comum as quebras na produção das lavouras 
anuais bem como do café, seja no Estado do 
Rio seja em Minas, São Paulo e Parana. 
Passaram as sêcas de cíclicas a bem dizer, 
periódicas Debatem-se paulistas, cariocas, 
fluminenses, mineiros, baianos, com a 
escassez da energia hidro-elétrica, 
justamente devido a estiagens prolongadas. 
A própria paralisação de tantas indústrias, do 
Rio e de São Paulo, constitui um desfalque 
tão inquietador para a economia do  
país quanto as secas mesmas, que  
flagelam as lavouras. No Nordeste, o rigor da 
falta de chuvas desabou inclemente, tanto 
sôbre os sertões como sôbre as próprias 
zonas da mata. Na bacia amazônica fomos 
vitimas do fenômeno oposto. Se aqui se 
morre à mingua de água ali a calamidada é 
produzida pela Sua abundância. A 
hecatombe resulta do excesso de águas. As 
enchentes, no grande vale, foram apenas 
amazônicas. Determinaram ali 
conseqüências econômicas iguais às  
que a escassez delas traz neste momento, 
ao sul: mataram a mesma seiva da riqueza. 
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que os homens procuram criar e acumular 
para a sua vida e o seu conforto na terra. 

Mas, como se isso tudo fôra pouco, 
temos agora as geadas, no Paraná e em 
São Paulo, a devastar o que o Brasil tem 
de vital para a manutenção dos seus 
índices de nação civilizada. 

Não conheço, Sr. Presidente, desde 
a guerra, em 1939, catástrofe igual a esta, 
que colhe o Brasil, na mesa hora em que, 
como uma formidável boa, outros males 
de poderosa envergadura, abafam e 
esmagam as nossa fontes de produção. 

Índole visceralmente realista, e pobre 
de imaginação, escuso-me à missão de 
profeta. Quantas vezes, porém com a 
minha pena de jornalista, não tenho dito 
com a experiência do passado, da 
temeridade que equivale para nós em 
levar o oceano verde para além do 
Paranapanema nas zonas mais frigidas 
do Paraná. 

Cumpriu-se um vaticínio, que era o 
mais fácil de se fazer. A aventura 
cafeeira, para além das linhas geográficas 
aconselháveis no Estado do Paraná, teve 
agora aqui uma sanção, aplicada pelo 
único inimigo capaz de oferecê-la: o 
tempo. 

Repetiram-se 1918 e 1942 
Milhões de cafeeiros estão 

inteiramente perdidos. O machado em 
breve limpará os cafezais atingidos, 
associando-se ao cruel destino das 
regiões devastadas pela geada centenas 
de milhões de árvores, que custaram 
fortunas à economia privada. 

São parcelas enormes de um 
patrimônio que desaparecem, inflingindo 
o seu perecimento sacrifícios de toda 
ordem àqueles que as construíram. No 
Paraná, chegava-se a calcular um 
cafeeiro de cinco anos,na plenitude da 
produção, entre 150 a 200 cruzeiros. 
Fazendas de trinta mil pés eram 
negociadas ali acima de seis milhões de 
cruzeiros. O preço de um alqueire de 
terra, que há quatro anos valia dois mil 
cruzeiros, hoje vale vinte e trinta mil. 

Foi o mais violento rush para a terra 
que até hoje só verificou em tôda a 
história do Brasil. Na América Latina, só 
nas regiões de petróleo da Venezuela, se 
registra fenômeno econômico parecido. A 
fôrça de sucção de braços, capitais, 
energia e entusiasmo da região 
paranaense era tão prodigiosa, que não 
havia ninguém que pudesse resistir-lhe. 
Velhas e ainda aproveitáveis fazendas, 
estavam e não transformadas em gastos, 
nos Estados de São Paulo e Minas, 
porque não havia como competir com a 
exploração nova do Norte do Paraná. 

As famosas zonas de cafés finos do 
sul de Minas e do Oeste de São Paulo, 
marchavam para se transformar num mito 
do passado, tal a tentação com que o El 
Dorado paranaense sugestionava os 
agricultores paulistas e mineiros. 

Não havia mesmo quem, conservando 
as velhas fazendas, não pusesse também 
um pé no Paraná, como garantia do futuro 
certo, de futuro promissor. 

Praticamente, todo o Norte do Paraná 
era uma zona de paulistas, satélite da 
economia bandeirante, dominada pelos 
seus bancos, pelos seus técnicos, pelo 
traçado das suas estradas de ferro e de 
rodagem, Tudo ali é feito no sentido da 
gravitação para São Paulo e Santos. 

A natureza, numa noite, reduziu de 
50% êsse maravilhoso esforço de 
audácia, de riqueza e de civilização. 

Participando, Sr. Presidente, faz mais 
de vinte anos, de um debate, para o qual 
fôra convidado, num centro cafeeiro de São 
Paulo, afirmei os inconvenientes dessa 
marcha maciça dos exércitos do café para 
o norte paranaense. Eram já então 
centenas de fazendeiros e sitiantes 
paulistas, que abandonavam as terras de 
clima mais seguro, do distrito vicentino, 
para Ir tentar, no seio da floresta titânica 
das margens do Paranapanema e seus tri- 
 

butários, a aventura, que acaba de ser tão 
duramente golpeada. 

1918 devera constituir uma lancinante 
experiência. Mas não foi. O café, fácil, o café 
sem adubação, sem suor nem canseira, 
dando 250, 300 e 400 arrobas por mil pés, 
era a esperança de tôda gente. Quem se 
queria dar às penas de um João Melão de 
um Rolim Teles, de um Bianchi, para ter 
café em São Paulo, com dificuldade é fato 
em zonas de terras exausta, porém com 
maior coeficiente de segurança? 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Estou de 
inteiro acôrdo com V. Ex.ª. O Norte do 
Paraná dá trezentas arrobas de café, por mil 
pés e pode perder trezentos milhões de pés 
do dia para a noite. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sr. Presidente, o nobre senador pelo Piauí 
pôs, com perfeita nitidez problema. Eu não 
lograria situá-lo numa sentença mais Iapidar. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Já 
esperava a agíl Intervenção de V. Ex.ª. Mas 
se consente que eu chegue ao fim da 
exposição verá que no curso dela se contem 
a resposta á pergunta que veio, vivamente 
vista, nos olhos de V. Ex.ª. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Queria 
a simplesmente lembrar ao nobre colega que 
o fenômeno meteorológico das geadas é 
comum nas regiões tropicais e, como V. Ex.ª 
sabe, o trópico de Capricórnio passa por São 
Paulo e o Norte do Paraná. Já existem. 
contudo, meios de combate aos efeitos da 
geada.  

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Assim o demonstram os lavradores 
americanos. Sômente duvido que o possam 
levar a cabo num quadro do extensão. dêsse 
sue caiu sobre o Brasil. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Em 
1918 a todos os cafezais da região paulista 
foram flagelados pela geada. O panorama 
que V. Ex.ª ilegível, sob o ponto de vista 
físico. não tem ilegível cabimento. quando 
há meios científicos de previnir as geadas. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
No decorrer da ligeira controvérsia que estou 
suscitando sôbre o cafe. terei ensejo de 
apreciar os apartes dos nobres colegas pelo 
Piauí e Paraná. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Numa 
fazenda em São Carlos do ilegível perdi 
certa noite, cento e oitenta mil pés de café. 
Depois de atacados brotaram e dois anos 
depois, estavam novamente produzindo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Não contesto a afirmação de Vossa 
Excelência. Deveriam ser cafezais velhos, 
pois êsses é que ostentam Ilegível poder de 
resistência ao frio ilegível. A ação das 
geadas é uma ilegível de natureza do solo, 
de clima, de vento, de umidade, qualidade 
do cafe, e ciclo vegetativo da planta. Há 
cafés dos que não começaram a produzir 
sobretudo, em quem as geadas mais 
violentas exercem uma influência de tal 
modo ilegível, que não há pensar na 
reabilitação do cafezal. Não haverá trato 
cultural que as restaure. 

Mas o problema não é só ate. O de que 
se trata principalmente é saber quanto temor 
levarão as Mais Velhas, mais vestidas, de 
maior folhagem e que, por isso mesmo, 
melhor resistiram à ilegível recuperadas Os 
cafezais de 15, 20 e 30 anos tem um poder 
de resistência ilegível que as novas arvores, 
de 3, 4 e 5 anos. Não se nega que as 
geadas deixem de atingir também o Estado 
de São Paulo. Apenas no que cumpre refletir 
é que elas atingem o território paulista com 
mais benignidade do que quando devastam 
a zona Norte do Paraná. 

Meu ponto de vista, que sustentei 
muitas vezes, diante de Lord Lovat e de 
Custódio Coelho, o descobridor para os 
inglêses, das terras do Norte do Paraná, era 
que essa parte da superfície territorial 
brasileira, por mais sujeita à violência das 
geadas. deveria ser conservada ilegível 
para o desenvolvimento de grandes celeiros 
da cultura anuais como os cereais. O 
 

que o meu amigo, o dinâmico  
e clarividente banqueiro paulista  
Sr. Amadort de Aguiar, tenta  
desde alguns anos fazer no Norte  
do Paraná – incrementando a  
cultura do milho, dentro de um 
cinturão desilos, era o que eu 
debatia com a vivacidade que 
costumava levar às controvérsias de 
ordem geral, entre 1926-1927, com o 
maravilhoso Custódio Coelho, 
quando ele e o Cel. Marcondes se 
constituam dois desbravadores do 
sertão sorocabano e norte 
paranaense. 

– " A gente, dizia eu a  
Custodio Coelho e a Lorde Lovat. eis 
o inimigo do Norte do Paraná". E 
isso eu dizia sem embarro  
de reconhecer que com preços  
altos (como agora) em três  
anos um cafezal se paga naquela 
região. 

E" exato – o cafezal se paga 
dado a feracidade das terras.  
Mas o Brasil? Como poderá a varão, 
que vire num pé só – o pé de 
 café – com três o quatro anos, 
desfalcada de uma renda de 
duzentos ou trezentos milhões de 
dólares, representada pela falta de 
colheta nas zonas batidas pela 
geada? 

O Norte do Paraná está sendo devastado j, justamente       ,i, pela geadamoda ,l' - vestado, justamente para servir a ou 05 cultura. sue envolve séries rimes  
justamente para servir a uma cultura, 
que envolve  sérios riscos à nossa 
insistência em a fixarmos de 
preferência ali. 

O SR. FLAVIO GUIMARAES:  – 
Essa região ainda está intacta. Tem 
cultivado muito pouco em relação a 
área deserta. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Quero 
reproduzir a V. Ex.ª as palavras  
que disse há cêrca de um ano  
em Curitiba ao governador do 
Paraná. "Um dos mais altrozes 
crimes que se está comentando  
no Brasil e a destruição cega  
das matas do Norte do Paraná  
de há vinte anos e compare-os com 
o que se nasce ali, depois de 
desmatadas áreas enormes da 
região". 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES:  – 
V. Exª à localizou, num ponto, 
problema que de todo Brasil. 
Conhece " ilegível " a qual 
demonstra que o volume das  
águas do iguaçu estava diminuindo, 
como aliás o de todas as águas, 
 um ponto cientifico as matas 
conservam 60% da umidade da 
 terra enquanto que a terra sem  
elas quardam apenas 10% . Todavia 
as matas que poderão ficar.   
ilegível. 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES:  – 
Perdão . A qualidade de  
sombras proporcionada pelo cafezal 
não ilegível a da floresta que foi 
abatida. Não nos esquecamos de 
que ilegivel fezal paranaense está 
sendo plantado em sua quase 
totalidade ilegível o paulista a 
floresta derrubada sem dó nem 
piedade. 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES:  – 
Êsse aumento é considerável no 
Ilegivel 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Perdoe-me o caro colega.  
No Paraná se reproduz o crime de  
São Paulo a bestalidade do Estado  
do Rio e a localidade mineira. 
Sobrevão freqüentemente o Norte do 
Estado de V. Ex.ª Horroriza-me a 
inconsciência dos poderes públicos 
federal e estadual em presença da 
hecatombe a que estão sendo 
submetidas as disponibilidades  
florestais paranaenses por parte da 
revendedores de terras sem escrúpulos. 
 

madereiros mercantilizados e 
fazendeiros bisonhos. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Há 
exagêro na argumentação de V. Ex.ª 
Não se devem considerar as matas 
eternamente sem exploração. Elas não 
dão rendimento econômico. Se o 
homem as destroi e planta o café, está 
auxiliando a terra, o município, o 
Estado, a nacionalidade. As reservas 
florestais não são de deserto verde 
abandonado, que espera o braço do 
homem para produzir riqueza. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Pode se plantar o cafezal e a seguir 
o milharal, sem haver necessidade. 
No Norte do Paraná não se está 
aproveitando nada três vezes nada, 
da terrível lição dos paulistas, 
reduzindo hoje a menos de 15% de 
área total do Estado coberta de 
floresta e consumindo quarenta 
milhões de metros cubicos de lenha 
por ano na mais singular 
demonstração de atraso industrial. 
Que outra explicação se encontrará 
no Estado do Rio e em São Paulo, 
para a queda brusca do volume dos 
seus rios, senão a ruína das reservas 
florestais dêsses dois pontos do 
território nacional? O Brasil se vai 
ilegível a cada dia precocemente, 
sem que a calamidade do vizinho 
imprevidente, aproveite o que ainda 
se pode servir da sua dura 
experiência. 

Pedi em 1947 a um general 
americano, meu amigo, que me 
deixasse atravessar em dez horas de 
ilegível zona russa de ocupação na 
Alemanha. Era meu propósito ver, 
dentro daquela parte do território 
alemão ocupado, o modo por que os 
ilegível dos seus antigos adversários 
restaurassem o parque florestal do 
país. 

Ouça agora, o Senado. A 
Alemanha terminou a guerra com 26 ou 
27% do seu território reflorestado ou 
coberto de velhas matas. Hoje, há ela 
está entre 31 e 32% o que vale dizer 
que recuperou mais 5% da sua 
produção florestal. Quantos estudam, 
na Europa o problema da umidade do 
solo ao lado do outro da conservação 
dessa umidade, chegaram-se capacitar 
que ilegível l 33% de utilização 
territorial de um país, por massas 
florestais não se está adequadamente 
protegendo o seu solo. 

Se tal acontece na Alemanha, na 
Inglaterra, na Suiça, países situados 
em regiões temperadas do globo, 
imagine V.Ex.ª o que poderão ser as 
consequências da devastação que 
ocorre no Norte do Paraná, com o 
abandono criminoso das cabeceiras 
dos rios, das regiões às barrancas das 
curvas d'água, o homem de machado e 
de foice do baiano, nas mãos 
destruindo aquela antepenúltima 
reserva florestal do território de V. Ex.ª 
ilegível Já encontro nas florestas de 
ilegível das suas fabulosas matas. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – O 
Paraná está quasi intacto. Trata-se 
apenas do ilegível para o futuro 
provalvemente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Muito pelo contratio. Atento para a 
presente. As áreas já exploradas do 
Paraná têm as suas mais Ilegivel  

O SR. ONOFRE GOMES: – V. 
Ex.ª da licença para um aparte?  

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Ouvirei o nobre colega com 
satisfação. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Nós 
do Nordeste... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
– Que não temos quase matas, mas 
sim, caatingas. No Estado de V. Ex.ª 
ilegível são de caatinga, o que ha são 
5% 
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O SR. ONOFRE GOMES: – ficamos 

muito contentes em assistir à defesa brilhante 
que V. Ex.ª está fazendo... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito obrigado. 

O SR. ONOFRE GOMES: – de pontos-
de-vista que temos focalizado da tribuna do 
Senado. Esse procedimento não é mais do 
que a remanescencia, talvez, da quinta 
geração de brasileiros, do espírito colonista, 
que continua presidindo à forma de 
exploração anti-econômica do solo do Brasil. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Ouso divergir do sugestivo aparte do nobre 
colega, num ponto apenas. O processo de 
destruição da mata tem sido o mesmo em 
tôda parte, inclusive nas áreas tropicais. 
Também nos Estados Unidos, os americanos 
primeiro fizeram uma obra de devastação 
irracional das florestas do seu território há 
sessenta, setenta e cem anos, igual à dos 
brasileiros, e eles já eram os donos da sua 
terra, os senhores da sua independência 
política. 

O SR. ONOFRE GOMES: – Mas ainda 
dominados pelo espírito colonialista. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Vale a pena ver agora a reação em favor do 
replantio da floresta que se verifica nos 
Estados Unidos. Não compreendendo o que 
se está consumando no Paraná, depois do 
descalabro de São Paulo e Minas Gerais, em 
que se vê a subversão do regime dos rios, da 
água, por uma forma calamitosa. 

Ainda ontem, tive oportunidade de fazer 
uma viagem de São Paulo a Belo Horizonte, 
passando por Guaxupé e Passos. Foi com a 
alma transida de pena da nossa terra que vi o 
inferno pardo mineiro, as matas taladas, solo 
nú e o capim crestado pelo sol. Não sei, Sr. 
Presidente, onde e que o povo das Gerais vai 
buscar lenha para alimentar as covinhas das 
suas casas do interior. Pois se as florestas no 
sul de Minas, no Triângulo, como em quase 
tôda a Zona da Mata, se acabaram! A lição, 
porém, de Minas Gerais e de grande parte de 
São Paulo não serve por nada ao Estado do 
Paraná. O homem derruba a floresta para 
fazer o cafezal. E o mau tempo devora o 
cafezal, em desafio ao esfôrço do homem. 

Travei debate, certa vez em Curitiba 
com êste nobre e alto espírito universitário 
que é o governador do Paraná. e a resposta 
que S. Ex.ª deu à minha critica vivaz, contra a 
apatia com que a elite dirigente do Paraná 
assiste, de braços cruzados, à derrubada 
feroz das matas nas zonas onde se fazem as 
novas plantações cafeeiras, foi que esse fato 
era conseqüência da monocultura do café, 
baseada quasi tôda em pequenas 
propriedades, que não podem fazer reservas 
florestais, nas áreas que adquirem. 

O nobre Dr. Munhoz da Rocha não 
raciocinava certo. O Estado do Paraná pode 
fazer uma legislação própria de defesa 
florestal, proibindo. seja às companhias 
especuladoras de terras, seja a simples 
particulares o corte total das florestas, 
Impondo-lhes para isto, a conservação, em 
um terço da área vendida das árvores 
existentes. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador) – Aplaudo inteiramente as palavras 
de V. Ex.ª. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: 
Muito obrigado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Reporto-me, ainda, ao que V. Ex.ª dizia a 
respeito das práticas dos colonos alemães e 
teuto-brasileiros... 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Que são muito diferentes das dos 
cafeicultores e vendedores de terras no 
Paraná. Muito admiro os ilegível 
colonizadores de terras, magníficos 
brasileiros, dos maiores existentes no Brasil, 
que são os filhos, netos e bisnetos dos 
alemães que vieram colonizar Santa Catarina 
no século passado e nêste. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – de não 
se derrubar tôda a floresta, deixando-se os 
capões de mata no cume dos morros. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E 
também ao pé dos morros. O amor 
 

do colono teuto-brasileiro na zona de 
Blumenau, Joinville, Brusque, Rio do Sul etc., 
pela floresta, é tão emocionante que, 
perguntando eu a dois velhos lavradores, em 
Blumenau, por que insistiam em fazer as 
suas plantações em terras cansadas, das 
quais sucessivas lavouras haviam retirado a 
riqueza do solo, eles me responderam: – 
"Falta-nos coragem para deitar abaixo a 
floresta, que herdamos dos nossos avós e 
bisavós". 

A um deles reproduzi as palavras de 
Goethe, no primeiro "Fausto": – "Aquilo que 
herdaste de teus pais, ganha-o para o 
possuíres". 

Aqueles homens possuíram terras e 
florestas do Brasil, porque as sabiam ganhar 
com sua devoção por elas! 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Esse 
procedimento não era, de certo, apenas uma 
tendência sentimental ou piegas mas 
também uma concepção inteligente quanto á 
necessidade de defender a riqueza do solo. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – para 
isso há o código Florestal que manda 
respeitar as árvores nas nascentes e 
margens dos rios, e para evitar erosão. O 
Brasil possui um grande Código Florestal; o 
mal está na falta do cumprimento de mesmo. 
O argumento sentimental é respeitável, mas 
não consulta os altos interêsses da 
coletividade. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Vamos, então, pedir ao govêrno do Paraná 
que cumpra esse Código. Seria o bastante. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – As 
autoridades federais, a quem cumpre 
executá-lo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Perdão. Suponho que uma palavra, uma 
campanha de rádio ou de jornais, dirigida 
pelos homens públicos do Paraná, também 
surtiriam algum efeito. O problema, no 
Estado do meu nobre colega Senador Flávio 
Guimarães, é de fácil solução. Ali as terras 
são quase tôdas, propriedade de 
especuladores, que as receberam, na maior 
parte, gratuitamente, ou por preços vis. do 
Estado. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Nem 
todos os proprietários de terras são 
especuladores. V. Ex.ª generaliza. Há muito 
gente de ideal. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Como generalizo? Todos que compraram os 
grandes blocos, adquiriram-nos para 
especular. Quase ninguém para colonizar. 
Não afirme Vossa Ex.ª o contrário, a mim, 
que conheço o problema. Solicitado a 
participar de empreendimentos de terras para 
café, no Paraná, a resposta que tive, foi, 
invariavelmente esta: – "Prefiro trabalhar nas 
terras velhas de café de São Paulo e 
recuperá-las, porque tenho a certeza de com 
isto estar dando ao Brasil uma riqueza 
perene, mais estável, do que ajudando a 
transferir a matriz do cafezal brasileiro  
para o norte do Paraná". Tem agora V. Ex.ª  
o motivo porque planto café nas  
zonas cansadas do interior paulista, ao  
invés de caminhar para a boca gelada do 
leão. Isto não quer dizer que não advogue o 
emprego das áreas paranaenses para 
pinheirais, fábricas de papel e celulose, 
cereais, etc. 

Sr. Presidente, domingo fui a Campinas, 
ver de perto, o desastre provocado pela 
geada. Não foram grandes os prejuízos ali. 
Entretanto, algumas fazendas das que 
fizeram as novas plantações, tinham sido 
tocadas pelo fogo do frio, e perdido ate trinta 
por cento da sua safra. Eu mesmo tive, entre 
45 mil pés de café, em Porto Ferreira,  
apenas cem árvores geadas e  
perdidas. Porque eram plantações de  
dois anos. Resistiram mal á onda de frio.  
No dia seguinte, segunda-feira,  
mobilizamos dois aviões da pequeno  
frota dos "Diários Associados". para  
ver o panorama da calamidade  
desenrola no Paraná.  

O SR. MAGALHÃES BARATA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? – (Assentimento 
do orador) – Quero dar minha contribuição  
à defesa que V. Exª esta 
 

fazendo das florestas brasileiras.  
Quando o nobre colega for ao Norte, faça  
um vôo de Belém a Bragança, e do rio  
Pará ao rio Guamá, para ver a grande  
área devastada pelo machado dos  
colonos que ali trabalharam nos governos  
de Paes de Carvalho e Augusto  
Montenegro. Vossa Ex.ª, observará  
como ficaram as matas, que eram  
iguais às de outras regiões da Amazônia.  
O machado as destruiu, para fazer  
farinha de mandioca, farinha dágua,  
para plantar macacheira, etc.  
Tudo desapareceu. Acresce que,  
naquela região, se luta com a  
pequena produção desses elementos,  
por falta de auxilio do govêrno, Vê V.  
Ex.ª que não só no Paraná e em  
São Paulo há o problema: também nós, no 
Pará, o sentimos. Em Santa Catarina  
foi diferente, Porque o colono era  
de outra origem. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – E 
de outro alma, Sr. Presidente, não sou  
contra a derrubada de secções de  
reservas florestais. Entendo, ao contrário,  
que se não cortarmos as nossas  
florestas – justamente as das zonas 
temperadas do sul – não poderemos  
ter plantações agrícolas. Agricultura aqui  
só é possível desmatando. Não  
alimento nenhum preconceito contra  
a derrubada das nossas florestas, 
principalmente por lhes faltar (salvo os 
pinheirais), homogeneidade – o que dá  
um caráter anti-econômico à sua  
exploração como madeira. Uma  
coisa, porém, será cortá-las parcialmente,  
e outra arrasá-las pura e simplesmente,  
para deixar a terra desprotegida de  
camadas vegetais. 

Euclides da Cunha e outros geógrafos, 
se deram ao trabalho de estudar (se bem que 
ainda rapidamente), o papel desempenhado 
pelos nossos grandes rios no 
enfraquecimento do solo brasileiro. O que o 
Amazonas e seus tributários, não carregam 
de humus para o fundo do mar! Euclides 
admite que a Florida saiu da boca do Rio-
Mar. O que a erosão do nosso solo já não 
levou pelos três rios Uruguai, Paraná e 
Paraguai para enriquecer de humus o 
território das repúblicas do Prata? 

São milhões e milhões de alqueires 
arrastados para fazer a fortuna de outros 
países. O pampa argentino, o delta do 
Paraná, as terras férteis de Entre Rios, quase 
tudo aquilo é terra brasileira, em grande parte 
por nós perdida, depois da civilização do 
café, pela devastação indiscriminada das 
matas nacionais. O curso dos ri-rios é 
afetado. A floresta, sendo uma retentora de 
umidade, permite a conservação dos 
mananciais que alimentam os rios. 

Nossa fauna está desaparecendo, a 
ponto de um técnico paulista dizer que se 
devem encerrar as estações de caça e 
pesca, porque a destruição das florestas tem 
esvaziado a terra da sua fauna e dos cursos 
dágua dos rios. 

Há vinte anos, vinte e cinco por  
cento do território paulista, estavam  
cobertos de florestas. Hoje, a área 
bandeirante ficou reduzida a quinze  
por cento, quando o coeficíência  
de segurança das matas de um  
país previdente, para que tenham  
umidade a sua atmosfera e o seu solo,  
é de 33%. 

É preciso cumprir o Código Florestal, 
fazer com que as novas zonas não  
sejam derrubadas para plantio anti-
econômico. É preciso fazer lavoura  
intensiva. Aproveitar as terras mais  
próximas dos centros de consumo e 
exportação. 

O SR FLÁVIO GUIMARÃES: – É o meu 
ponto-de-vista econômico, que precisa ser 
ponderado na extinção das florestas. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Ninguém mais do que eu reconhece as 
razões positivas em que se estriba V. Ex.ª, 
que também estou certo será contra a 
devastação irracional da floresta. No Estado 
do Pará, por exemplo, encontra-se a zona do 
 

Iguapó, uma das regiões agrícolas mais 
espantosamente ricas do mundo,  
Devemos a descoberta, digamos assim,  
da importância dessa faixa do terra,  
no sentido do seu aproveitamento para  
o homem, e precisamente na região  
do Iguapó de Guamá, ao Sr. Felisberto  
de Camargo, sem dúvida uma das 
inteligências que concorreram com  
maior proveito, para o reconhecimento  
do valor dessa região. 

O SR. MAGALHÃES BARATA: – A 
zona do Iguapó fica localizada à margem do 
rio Guamá, alcançando a terra firme, havia a 
floresta.O Sr. Felisberto Camargo criou um 
sistema de aproveitamento da região, 
indicando-a para plantação do arroz em terra 
firme. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Tenho fotografias comprobatórias do 
admirável esfôrço de valorização das  
terras amazônicas para a produção  
agrícola, a juta e o arroz são dois  
êxitos ali. O caso do iguapó constitui  
até um paradoxo no mundo equatorial.  
A tese cientifica, sustentada acêrca  
do mundo equatorial, é que as condições  
do meio físico, isto é, clima, regime  
torrencial de chuvas e rios, erosão fácil  
do solo, são de tal modo diferentes  
das que prevalecem nas zonas  
temperadas, que uma floresta equatorial, 
destruída, provocará, dentro de seis a  
oito anos o desaparecimento do humus  
que a terra continha. Isso explica  
a precariedade das lavouras nas  
faixas equatoriais e mesmo tropicais  
do planeta. O professor Des  
Fontaines, afirma que na linha do trópico 
como o delta do Toukin Madagascar; 
Rodesia, São Paulo, as plantações rizícolas 
são de uma pobreza franciscana, 
comparadas com as das zonas  
temperadas. Ele enumera S. Paulo,  
e esse com 1.500 ks, por hectare,  
quando a Espanha da 6.500, a Itália,  
4.700 e o Japão 3.300. Entretanto,  
após as experiências do Instituto  
Agronômico do Norte, na arma do Iguapó, 
fomos surpreendidos em ver, na selva 
equatorial, roçados produzirem quatro mil e 
quinhentos quilos de arroz por ectare 
cultivado, e que representa um dos mais 
invejáveis rendimentos de terra agrícola, 
nunca atingido por outra região do Brasil, 
nem mesmo nos solos de clima temperado 
do Rio Grande do Sul. Só com adubação, se 
tem alcançado no Rio Grande e no vale do 
Paraíba, em São Paulo, o que o Iguapo 
amazonense está produzindo com os 
próprios elementos do seu solo, Nosso ilustre 
colega Senador lvaro Adolfo, me fez 
demonstrações deslumbrantes dos sucessos 
agrícolas do Iguapó. 

Entretanto, como disse o nobre colega 
pelo Pará, Senador Barata, ao lado desses 
oasis, o machado do homem fez uma 
assolação Integral da floresta, que mitiga o 
calor tropical e conserva a umidade do solo. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES : –  
Felicito V. Ex.ª por estar colocando o 
problema onde deve ser colocado. A 
destruição da mata tem de existir, para 
possibilitar o sustento do homem em bases 
econômicas. O que é preciso é reflorestar 
incessantemente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Não se duvida. Do contrário, fariamos do 
Brasil uma terra de beduínos, de ciganos, 
onde a vida do homem civilizado seria 
impossível. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – V.Ex.ª 
deve compreender que não há necessidade 
senão de substituir florestas, que se plantem 
árvores, e se procurem todos os meios de 
conservar a umidade do solo, cientificamente; 
mas não deixando a floresta intacta. Isso 
teria formado o Brasil de florestas até hoje, e 
a vida humana seria impossível. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND:  –  
Se o Brasil fosse a floresta, que V. Ex.ª 
está supondo seja a mata dos meus 
sonhos, ainda estariamos como 
linhagens povoadoras nos tamoios,  
nos tinguis nos charruas. O  que te- 
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ríamos aproveitado em 450 anos de vida do 
homem branco na terra de Santa Cruz? Foi 
no chão limpo, onde outrora existiu a floresta, 
que se plantou a cana, e se fez o cafezal. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – O 
Paraná, por exemplo, tem reservas  
florestais de pinheiros. Utiliza-os em  
sua indústria, mas o Instituto nacional  
do Pinho planta milhões de pés por ano,  
para substituir as árvore cortadas. É  
preciso recuperar os estragos –  
concordo – mas o homem derruba a  
floresta, porque tem de plantar, para  
viver. Estou de acôrdo com o ponto de  
vista econômico, mas há de haver o  
equilíbrio com o aspecto cientifico  
do problema. E, ainda insignificante  
em relação às derrubadas: mas o Paraná  
crê no futuro. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr. 
Presidente, desgraçadamente no Paraná, 
terra, como o nobre colega sabe,  
do meu afeto, da minha grande  
estima – a política de defesa do  
patrimônio florestal do Estado não está  
sendo conduzida através de um  
trabalho vigilante e dedicado De resto, o  
mal é brasileiro e não só paranaense.  
Somos um país de devastadores  
selvagens. 

Há dois meses, empreendi um largo  
vôo no "Raposo Tavares", sôbre o Paraná  
e averiguei que ali só existe um grupo  
de devastadores de pinheirais, preocupado 
com o replantio das árvores nas florestas que 
abate: Klabin, Irmãos do Paraná S.A  
Essa organização já, plantou 50 milhões  
de árvores. Êles são a mais Dura  
mensagem de defesa do solo brasileiro  
que jamais viu o nosso país. Desafiam toda  
a nossa gratidão. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – São os 
maiores industriais do meu Estado. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Os 
maiores industriais e os melhores  
cidadãos, porque cortam a floresta, e 
revivem-na a seguir. Sr. Presidente, li  
há pouco, em Paris, numa publicação  
da UNESCO, que afirma Klabin, Irmãos  
do Paraná S. A., é, do ponto de vista  
privado, a maior reflorestadora do  
mundo. Nunca tão poucos fizeram tanto  
para resgatar o crime de milhões de 
brasileiros em nosso país. Depois da 
Companhia Paulista de Estradas de  
Ferro, ninguém no Brasil plantou sequer  
a décima Parte do que Klabin, Irmãos  
do Paraná S.A. têm plantado de pinheiros,  
no Vale do Tibagi. É uma família  
de remordido e incessante patriotismo. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Ouvi 
uma conferência notável sôbre cuca-linto,  
na qual se dizia que o plantio dessa  
árvore constitui um êrro, visto como  
absorve muita água da  
terra. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V. 
Ex.ª se equivoca. O eucalipto não é tanto 
assim da família dos escongiários. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Não 
estou afirmando. Desejo apenas que V. Ex.ª 
me esclareça a respeito. 

SR. ASSIS CHATEAUBRIAND – Tomo 
a liberdade de esclarecer a V. Ex.ª sôbre o 
assunto, porque, faz dez anos, me interesso 
pelo eucaIipto como produtor de celulose, 
destinada a fornecer papel para a imprensa. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – O 
conferencista que ouvi, dizia que o eucalipto 
seca qualquer banhado, o que me deixou em 
dúvida. E a dúvida é a idéia entre dois 
raciocínios. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – O 
eucalipto é uma essência rústica, de  
terras pobres. A Espanha e Portugal  
já entraram a experimentá-la, com 
resultados, em seus solos. Na Sicília  
também se estão fazendo plantações de 
eucaliptos, que rivalizam com as da  
África do Sul. 

O SR. FIÁVIO GUIMARÃES: –  
V Ex.ª permite um aparte? (Assentimento  
do orador) Êles contam com a umi- 
 

dade do mar, que não existe outras partes do 
país. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – No 
Brasil se está cometendo êrro palmar, de 
plantar o eucalipto em terras agrícolas. Não 
há palavras para reprovar bastante, um tal 
desatino. A rusticidade do eucalipto permite 
que o plantio se faça longe das cabeceiras e 
das margens dos rios em solos não 
agricultáveis, onde êles se comporta bem. 

Sr. Presidente, deveras interessa-lo em 
procurar resolver o problema do rio papel de 
jornal e revista, com matéria prima brasileira, 
por isso mesmo, desde o fim da guerra me, 
empenho no estudo constante e minucioso 
da questão KIabin Irmão somaram a si a 
solução com o pinheiro do Paraná. Outro 
grupo trabalha por dar a solução com o 
eucalipto, que são Paulo cultiva em 
abundância as Fábricas italianas já produzem 
papel de jornal com celulose de eucalipto – 
eucalipto originário da Africa do Sul – em 
condições muito melhores com um artigo 
muito mais econômico içado do que o similar 
fabricado na Australia, Nova Zelandia e 
Tasmania, entusiasma a qualidade do papel 
de eucalipto feito pela Snia Viscosa outras 
fábricas da península. 

O SR. PRESIDENTE: – (Fazendo soar 
os tímpanos): – Comunico ao nobre orador 
que faltam dois minutos para o termino da 
hora do expediente 

O SR. ONOFRE GOMES (Pela ordem): 
– Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª consulte o 
Senado sôbre se concede a prorrogação da 
hora do expediente, a fim de que o nobre 
Senador Assis Chateaubriand possa concluir 
sua brilhante oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento mufiado pelo 
nobre Senador Onofre Gomes. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. – (Pausa). 

Esta aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Assis Chateaubriand. 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr. 

presidente, agradeço ao meu bravo 
companheiro de lides cívicas nesta casa, 
senador Onofre Gomes, de quem tenho 
dissentido em algumas poucas teses, para 
concordar em muitas outras, o apelo que 
dirigiu à tolerância e ao sangue frio do 
Senado; e a êste também, por aprovar o 
requerimento que permite concluir minhas 
considerações. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – A Cia. 
Paulista de Estradas de Ferro esta 
empregando eucalipto para dormentes 

O SR. ASSIS CHEAUTEAUBRIAND: – 
Há várias dezenas de anos, o horto  
florestal da Companhia não se  
destina a outro objetivo. Suas plantações  
de eucaliptos são para lenha,  
dormentes e posteação. O que se dà  
com eucalipto, ocorre com o  
pinheiro Qualquer dessas  
essências empregadas não em  
dormentes, postes ou lenha, mas na 
produção de celulose e de papel, 
quadruplica, sextuplica o seu rendimento.  
Um pinheiro, por exemplo utilizado  
para madeira, rende, digamos, trezentos  
ou quatrocentos cruzeiros; aplicado em 
celulose ou papel. renderá dois mil.  
Quanta riqueza em potencial não possui  
o Brasil nas suas florestas de pinheiros e de 
eucaliptos. Estou convicto de que a 
derrubada de pinheiral do Paraná e de  
Santa Catarina para a sua exportação  
com madeira, é o mais anti-econômico  
dos seus empregos. Iremos cortar  
orelhas, não dar sangue, ainda, por  
não têrmos em vez de um só Klabin Irmãos, 
do Paraná, mais vinte fábricas do mesmo 
ramo. 

O grande homem que foi Navarro 
Andrade plantou 10 milhões de pés de 
eucaliptos em São Paulo, por conta da 
Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A 
Companhia Paulista tem hoje uma reserva de 
38 milhões de pés de eucaliptos. Precursor 
da obra que Klabin Irmãos emprendeu hoje 
 

no Tibagy, mal sabia êle que 40 anos depois 
da chegada das primeiras arvores dos seus 
bosques de eucalipto de plantação, com 
mudas vindas da Australia, poderia o Brasil 
apresentar a página de esperança que temos 
diante de nós: a nossa terra poder fabricar, 
dentro em breve, com celulose de eucalipto, 
150 ou 200 mil toneladas de papel de 
imprensao. É isto sem um azar-se uma 
grama de sulfite, ou :azem os australianos, 
neo-zelandeses e tasmanianos na sua 
celulose de eucalipto, para obter papel de 
imprensa. 

O entusiasmo, despertado pela 
aplicação, depois da guerra, dessa nova 
matéria prima na produção do papel de 
Imprensa e celulose, ja tem encorajado de tal 
forma outros meios industriais que, o mês 
atrasado, ano a partir para a Inglaterra, 
receou para a  visita de um enviado especial, 
do segundo produtor de papel do Canadá 
Esse magnata do papel tem uma 
organização que produz novecentas mil 
toneladas anuais. Veio ao Brasil incógnito.  
Visitou São Paulo e o Parana. Regressou 
crente de que temos aqui urna base de 
primeira ordem para estabelecer toda a 
America Latina papel e celulose. Seu 
interesse não se limitou a ver o que já 
fizemos nem o que temos em estudo. 
Sabendo que haviamos reunido um consórcio 
itálo-brasileiro para a produção de papel de 
Imprensa – produção capaz de cobrir, com 
Klabin Irmãos as necessidades do mercado 
brasileiro até 150 mil toneladas anuais, – ma 
assestou desejo de associar-se à, 
necessidade de organização, na certeza de 
que o Brasil, dentro de três ou quatro anos, 
terá de se converter em nação exportadora 
de papel e de celulose. 

Sabendo-me de viagem para a 
Inglaterra mandei pedir esse capitão da 
indústria canadense que, em Londres me 
encontrasse com seu associado Lord 
Rothermero, chefe de uma das cadeias de 
jornais do Reino Unido proprietário de 
uma fábrica de papel dentro do território 
da Ilha, Lora Rothermere não estava a 
parte especificamente dos negócios da 
celulose no Brasil, mas declarou a sua 
confiança no produto brasileiro, extraído 
do eucalipto e também do pinheiro.Fontes 
de renda não faltam a êste país o que nos 
escasseiam são ilegível sólidos para 
extrai-las. 

Sr.Presidente, se me constituo por 
varas razões, defensor, nesta tribuna, das 
riquezas florestais brasileiras, e porque delas 
estamos Sabendo o mais ilegível o mais 
indigno dos usos, que conseguem 
transformá-las dando com isto a impressão 
de que somos uma das nações  
mais atrasadas do planeta, pelo  
miserável em que fazemos da carvão,  
do óleo e da energia hidroeletrica em  
nossas necessidades indústriais e 
domésticas. Basta considerarmos que  
83% da força com que trabalhamos aqui,  
são obtidos com lenha. Tudo o que o  
Brasil puder obter e aplicar  
no aproveitamento de seus rios, quedas 
dagua e poços petroleiros é capital poupado, 
sobre as suas reservas florestais. 

Sr. Presidente, o debate com êsse 
demonio do espirito que é o nobre colega 
pelo Paraná, Sr. Flávio Guimarães, me 
transviou do rumo em que no sentido da 
geada e suas consequências econômicas. 

Não podia ocupar esta tribuna para me 
constituir num brasileiro com inveja do 
progresso do Paraná, que é para mim como 
se fosse uns pedaços um titanico Umbuzeiro, 
do sul do Brasil. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Se 
V.Excia. reavivar um pouco o subconsciente 
verá quer a homenagem prestada a V. Ex.ª 
foi numa ilegível dentro da floresta, na 
Fazenda Boa em Ponte Grossa. Uma linda e 
ilegível floresta 

O SR ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Estou aqui para conservar não tôda, mas, 
pelo menos, um terço da floresta a que 
V.Excia se refere, e da qual guardo ilegível 
 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – V. 
Excia tem de ser paranaense. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Já 
tive a honra de ser coroado com o cocar dos 
tinguins, do plantio curitibano. Peço ao nobre 
colega que ouça com a cenevolência de 
sempre. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. Estou sempre aprendendo com 
V. Excia. 

O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: – A 
mim é a quem V. Excia, doutrina e corrige. 
Durante as discussões que travei com Lord 
Lovat, nas vezes em que ele veio aa Brasil, e 
com o insuperavel banqueiro Custodio 
Coelho, que foi diretor do Camilo do Banco 
do Brasil, durante o govêrno de Epitácio 
Pessoa, me permiti sempre adverti-los acerca 
da hipótese de uma surpresa, qual a 
transformação do Norte do Paraná em terra 
de café. 

"E a geada? interrogava eu. Não será um desacerto levar o café 
mais para o sul, para muito além da linha 
divisórias do trópico de Capricórnio? O milho, 
o arroz, a farinha de mandioca não darão 
resultados mais seguros naquelas planícies, 
mais abertas á concentração de umidade que 
São Paulo?" 

Nunca descridas terras velhas do 
Brasil,principalmente as de S. Paulo. 

É só questão de as reabilitar. Nosso 
"Show cafeeiro já recebera dois fortes 
impactos da resistência paranaense ao seu 
avanço, para não deixarmos de ser 
precavidos. 

Fez-se no Norte do Paraná uma lavoura 
de café "á Ia diable". Plantou-se como se 
plantava, há meio saque. 

Nada se escutou; nada se previu, a 
começar das linhagens do café. Repetiu-se 
São Paulo, com todas os seus êrros e 
deformações da á setenta e oitenta anos. 
Não se fez uma agricultura racionalizada no 
Norte do Para mas um acarretamento de 
homens de todos as pontas do país, sem 
maior preparo a fim de receber golpes como 
êste que o destino nos reserva, há três dias. 
A ambição vampiresca da maioria de 
vendedores e revendedores de terras, não se 
detem diante de nada. Tendo conseguido 
glebas enormes 

do Estado, por uma tutaméia agora 
passam adiante por presas de usura, ás 
mãos de individuos que empreitam 
plantações de café as centenas de milhares 
sem a mínima preoucupação de quantidade. 

E a consequência a esta depois de 
séculos de atividade , ilegível, com centenas 
de milhões de cafezais novos no Paraná, o 
Brasil esta ainda no mercado  teta asnas aa 
mercado com os produtos de qualidade. E a 
vergonha das vergonhas, para os níveis de 
cultura da nossa terra. 

Vão ver os brasileiros as plantações de 
café da América Central e da Colombia. Em 
tôdas elas prima tal esmero na produção, que 
os seus cafés conquistam 4 e 5 centos sobre 
os nossos. A qualidade de um produto e o 
que exprime o nível de cultura industrial ou 
agrícola de uma nação. Contentamo-nos em 
ser produtores de quantidade, mas mesmo 
nêsse terreno decadência da lavoura cafeeira 
nacional se acentua dia por dia. No Paraná 
se plantou café em grosso, a rouxe-mouxe tal 
qual em São Paulo outrora, – tendo 
ausentes, vale a pena dizer, os dois 
govêrnos, o federal e a estadual – que em 
nada ajudaram os cafeicultores,- dando-lhes 
sementes e enxertos de boa qualidade e 
orientando-os nos rumos que têm feito de 
Salvador e da Colômbia, nações de padrões 
cafeeiros invejaveis. 

A calemidade de hoje nos deverá servir 
para aprender as uma coisa pelo menos a 
escolher melhor as qualidades do nosso café 
e cultivá-Ias com desvelo e amor. É 
indispensável encerar o ciclo dos 
cafeicultores de dados e metrópoles, que 
indo às fazendas de passeio, não nutrem 
pelas lavouras o zelo com que cumpre esta 
prenda que é a terra. No ilegível o maior   
tesouro do Brasil ilegível tesouro não 
ilegível ele deve ser cuidado 
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Há duas soluções agora para o Paraná 

e o Brasil. Uma e a recuperação nas regiões 
sacrificadas, e a outra a restauração da zona 
velha. 

No primeiro caso é preciso impedir que 
se começam os mesmos êrros que até ontem 
se perpetraram Ou seja, formar fazendas "á 
Ia diable", sem técnica, com qualidades 
poucas produtivas, para além da zona 
geofísica de segurança 

No segundo, há todo um programa  
que vai desde a adubação, das terras,  
com adubos orgânicos e químicos, até  
a replantação, com as novas  
variedades como os boutons amarelos, os 
boutons vermelhos os caturras, e mais  
a irrigação. 

Esta grande região, menos sujeita a 
geadas, é uma apólice apouca de seguro 
para o lavrador de café, contra calamidades 
como esta. 

Os prejuízos de agora foram graves. 
Entre quatro e cinco milhões de sacas da 
safra futura estão perdidas. Os efeitos 
rumosos da geada não são apenas de um 
ano. Os cafezais novos quando não esmata, 
ela Ihes retarda crescimento – o que quer 
dizer. lhes tira a renda por dois ou três anos, 
na melhor hipótese que é a de não se 
haverem queimado. O poder público esta na 
obrigação de ajudar os fazendeiros 
desprovidos de recursos para reerguer os 
seus cafezais. Na reabilitação do café reside 
a chave da recuperação do Brasil. Somente é 
preciso que não se fale, nesta hora, na 
indignidade da moratoria. Quem diz moratoria 
subentende aviltamento do crédito do 
lavrador, ou coisa semelhante ao 
ensilhamento acabrunhador dos pecuaristas. 

A uma calamidade não se siga outra. O 
carater dos brasileiros que se forte em 
tempera capaz de receber drama de agora 
de pé. (Muito bem Muito bem! Palmas). 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SENADOR ALFREDO NEVES A SESSÃO 
DE 8 DE JULHO DE 1953. 

 
O SR. ALFREDO NEVES – Senhor 

Presidente, sou um dos subservidores do 
Requerimento de urgência para a entrada em 
Ordem do dia do projeto ora em discussão. 
Tomei tal iniciativa para atender, sobretudo 
ao ilegível generalizado da classe médica 
que vê na criação do Ministério da Saúde, 
principalmente se entregue a sua direção a 
um técnico, a possibilidade de um melhor 
atendimento dos problemas que envolvem a 
preservação da vida humana Essa a razão 
por que me encontro nesta tribuna. Sr. 
Presidente, na direção do Ministério da 
Educação e Saúde se têm encontrado 
homens dos mais ilustres e operosos do 
nosso meio politico Gustavo Capanema. 
CIemente Maria e Simões Filho – mas que 
não sendo profissionais de medicina, se têm 
empolgado, talvez com maior,razão pelos 
múltiplos problemas educacionais enquanto 
os da saúde pública são relegados ao plano 
secundário. E' a certo que estou formulando 
uma nunca uma censura porque reconheço  
e proclamo que o ministério da educação  
e saúde vem servindo satisfatóriamente  
as suas ilegível finalidades ilegível  
relação nos assuntos ilegível o genérico  
de saúde pública ao menos, a impressão  
que se colhe em comentários da  
imprensa ilegível nos meios médicos. Daí  
a simpatia com que nós – médicos – vemos  
a possibilidade da criação de um  
Ministério ilegível embora saibamos  
todos que isso só não basta, porque  
sem verbas que permitam se  
enfrentem os problemas de assistência  
e preservação da vida humana em  
nosso país, tôda boa vontade, todo esfôrço  
e a maior competência dos  
nossos profissionais de medicina se  
tornarão inúteis. De modo que não bastará  
o simples desdobramento do atual  
Ministério da educação e saúde para que o 
novo ministério desde logo nos ilegível 
produzir resultados mais promissores. 

E isso porque, no pressuposto de ser 
técnico o seu titular, ficará o mesmo melhor 
credenciado a pedir e insistir para que nós - 
deputados e senadores, também médicos - 
mais estreitamente colaboremos no sentido 
de proporcionar ao novo Ministério as verbas 
adequadas. 

Na Comissão de Finanças venceu o 
argumento de que o desdobramento que o 
projeto propõe não é aconselhável por falta 
de Conteúdo para o novo Ministério, como 
ainda por se achar em andamento, já em 
mãos do senhor Presidente da República o 
projeto de reestruturação administrativa do 
País, organizado por uma comissão 
Interpartidária, composta de lideres da 
maioria dos Partidos, na Câmara e no 
Senado. 

Essas razões não procedem. Nada 
impede que, apenas dêsse projeto de 
reestruturação administrativa, em que se 
propõe também a divisão do atual Ministério 
da Educação e Saúde em dois – o de 
Educação e de Serviços Sociais para onde 
se transferem tôdas  

as atividades do atual Departamento de 
Saúde. - se faça, desde já repito, 
desdobramento do atual Ministério da 
Educação e Saúde. 

Aliás ,a idéa é antiga. Mesmo o projeto, 
ora em discussão, já se encontra na 
Congresso desde maio de 1930 A sua 
ultimação agora permitirá que novo titular 
organise com calma as bases fundamentais 
do novo Ministério da Saúde – pois êsse é o 
nome que deverá permanecer, por ser o que 
melhor define as suas atividades – e possa, 
já familiarisado com seus múltiplos serviços 
receber as complementações que o projeto 
de reestruturação lhe promete, de modo que 
os diversos serviços já existentes e que a êle 
deverão pertencer, não sofram solução de 
continuidade, natural numa organização de 
amplas proporções, como, afinal, deverá ficar 
o futuro Ministério. 

Quanto ao fato de nem mesmo ter 
presentemente a parte de Saúde do 
Ministério da Educação uma massa de 
funcionários, que justifique a criação do novo 
Ministério, outro dos argumentos contrários 
do seu Ilustre Relator por isso que o seu 
número talvez, não atinja a dois mil êsse 
enunciado não satisfaz como argumento. O 
número de funcionários jamais poderá 
justificar a criação de um Ministério no caso, 
basta que se saiba que só Serviço de 
Combate à Malária, conta espalhados pelo 
Brasil, com servidores que excedem em 
número a 3200 se ainda somarmos a essa 
parcela os servidores que trabalham no 
Serviço Contra a Tuberculose, veremos que 
a sua massa é bem considerável, porque 
quer um, quer outro dêsses serviços, têm 
atuação efetiva em todo o território nacional. 
Só para citarmos êsses dois, dos múltiplos 
serviços que atualmente formam o 
Departamento Nacional da Saúde do 
Ministério de Educação e Saúde. 

Parece-me, entretanto, Sr. Presidente, 
que se não vai criar um Ministério fundado 
em tais razões, mas sim tendo em vista, 
sobretudo. a importância dos serviços que o 
mesmo se propõe a realizar. 

O SR. ISMAR DE GÓIS: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) – 
Votei na Comissão de Finanças pela rejeição 
do projeto. Acabo de ler, entretanto a 
mensagem do Poder Executivo sôbre a 
reforma geral da administração da União e o 
trabalho oferecido pela Comissão 
Interpartidária. Verifico que a Comissão se 
norteou por cinco princípios a saber 
descentralização simplificação planejamento 
coordenação e reforma de base. Chegou, 
afinal após a crítica do desdobramento, à 
seguinte conclusão: separar do Ministério da 
Educação e Saúde os assuntos atinentes à 
Saúde pública e á assistência Social ficando 
a educação como matéria própria á formação 
de Ministério especial. Dêsse modo, a própria 
Comissão Interpartidária justifica a separação 
dos Serviços de Saúde e Assistência Social 
do Ministério de Educação e Saúde. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço 
a V. Ex.ª ter antecipado a minha 
argumentação, também nesse sentido. Vêm, 
pois, os nobres senadores, que a separação 
dos dois Ministérios – Educação de um lado 
e criação do de Saúde de outro – já é 
assunto completamente vencido. Mesmo 
entes os Srs. Senadores observa-se que não 
há divergência quanto à conveniência do 
desdobramento do atual Ministério da 
Educação e Saúde. As divergências situam-
se na sua oportunidade entre as perspectivas 
que nos oferece o projeto de reestruturação 
administrativa do país, que também sugere 
êsse desdobramento. Ao menos parece e 
comigo pensam muitos dos Srs senadores 
que a aprovação do atual projeto tagens, a 
primeira estruturação definida apenas 
antecipa e antecipa com cantagens, a 
própria estruturação definitiva do futuro 
Ministério da Sance que assim se preparará 
para recebe todos os encargos que lhe 
destina o projeto de reestruturação 
administrativa. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Tanto o 
govêrno cobita do assunto que enviou 
mensagem ao Parlamento Nacional. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Essa, mais 
uma das razões em favor do projeto, como 
bem acentua o nobre Senador Vivaldo Lima. 

Sr. Presidente, que faz o projeto ora em 
discussão? Antecipa-se, no momento, a uma 
das providências sugeridas, pelo Sr 
Presidente da República no trabalho que 
submeteu à apreciação da Comissão 
Interpartidária, no qual se prevê também a 
criação de um novo Ministério com os 
serviços de Saúde que fazem parte do atual 
Ministério da Educação e Saúde. Alega-se 
ainda contra o projeto que, talvez, nesta 
altura, já seja um tanto obsoleto. O que o 
projeto vai realizar, neste momento, é a 
separação em dois do atual Ministério de 
Educação e Saúde com aumento 
parcimonioso de despesas, por isso que, 
dentro do mesmo, já funcionam 
distintamente, com seus respectivos técnicos, 
inclusive funcionários burocráticos na grande 
maioria dos casos, os serviços de Educação 
e os serviços de Saúde, existindo apenas um 
serviço comum, que é O Departamento de 
Administração. Temos assim, de um lado, 
técnicos e funcionários pertencentes aos 
serviços de educação; de outro, os 
servidores que fazem parte do setor de 
Saúde, ambos comandados por 
departamentos próprios, compostos cada 
qual de Divisões serviços especializados Há 
o Departamento Administrativo que, afinal. 
coordena tôdas as atividades e o ministro 
que supervisiona. 

Cabe aqui a observaeão de que o 
próprio Departamento de Saúde pública bem 
considerada as suas prerrogativas e 
atividades já funciona, por si só, como 
verdadeiro Ministério tais são os serviços que 
diretamente orienta e dirige. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador): – V. Ex.ª está apoucando o nome de 
Ministério o Departamento de Saúde Pública, 
com todo os seus serviços, não tem um 
décimo dos funcionários que possui o 
Departamento Nacional de Correios e 
Telégrafos parte do Ministério da Viação e 
Obras Públicas. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não estou 
de acôrdo com V. Ex.ª quanto ao critério de 
criar-se um novo Ministério para êste ou 
aquêle mister pelo fato de tal ou qual 
repartição possuir grande número de 
funcionários 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O 
Ministério é órgão de serviço, e para dar 
lugar à sua criação, necessário se forma que 
tenha substância: do contrário criar-se-ia 
apenas um Departamento. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Se 
examinarmos o caso da saúde pública com 
tôdas as suas necessidades, verificaremos 
que o atual Departamento funciona como 
verdadeiro Ministério e que suas atividades 
embora orientados por técnico, são as vêzes 

 

procrastinadas por falta da atuação direta do 
titular da pasta, nem sempre disposto a 
entrar nos detalhes de certas proposições 
que lhe são apresentadas, não raro 
controvertidos,justamente por não ser um 
técnico. Acho que V. Ex.ª com sua 
esclarecida inteligência, compreendeu bem o 
meu pensamento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ai o 
engano de V. Ex.ª – permita-se dizê-lo. O 
ministro será tudo, menos técnico. – A função 
do ministro é de supervisão, de 
superintendência, do ponto de vista político-
administrativo: jamais técnica. Até certo 
ponto, considera-se até um êrro o ministro 
técnico porque tentará impor seus pontos de 
vista técnicos a serviços que devam ter outra 
_ orientação. Desejo fazer uma pergunta a V. 
Ex.ª senador notável, a quem respeito e por 
quem tenho grande admiração e amizade... 

O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª é 
muito generoso com êste seu devotado 
admirador. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
...médico seguro inclusive nos 
conhecimentos da história médica de nosso 
país: quais as realizações mais brilhantes da 
saúde pública no Brasil? Sei a resposta de V. 
Ex.ª, e adianto-me a externá-la: o 
saneamento do Rio de janeiro, por Osvaldo 
Cruz o saneamento da Amazônia. também 
por Osvaldo Cruz; o combate de um surto de 
febre amarela, por Clementina Fraga e, 
finalmente a extinção da malária, trabalho 
notável de Mário Pinotti. Mas tudo isso foi 
executado com êxito admirável, numa vitória 
extraordinária do Brasil, ao termo em que não 
existia sequer o Ministério da Educação e 
Saúde, e quando o Departamento de Saúde 
Pública era simples dependência do 
Ministério do interior Justiça Vê V. Ex.ª que 
nesses casos, o administrador não 
atrapalhou o técnico. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Direi a V. 
Ex.ª que nesses casos e naqueles tempos os 
serviços sanitários não se apresentavam  
com a amplitude que possui, no  
momento atual. Quando Osvaldo Cruz  
foi convidado pelo então Ministro Sr. J. 
Seabra para Diretor da Saúde Pública,  
êste lhe impôs uma condição: –  
carta branca. Era prefeito o grande  
Pereira Passos, que também aceitou o  
cargo com – carta branca. Para  
levarem avante seus propósitos, não  
se respeitou nada. Destelharam-se  
casas, envolverem-se residências em  
lonas compactadas e se fêz sentir a  
ação destruidora e intensa de  
inseticidas, indispensáveis ao resultado  
final da grande emprêsa, não se detendo a 
ação daqueles beneméritos administradores 
nem mesmo em acatamento de mandato  
de habeas corpus, que chegavam  
sempre depois do fato consumado...  
saudoso ministro, brilhante parlamentar e 
consagrado jurista, não se intrometia siquer 
na nomeação de simples mata-mosquito! – 
"Entenda-se com o Osvaldo Cruz" – era a 
frase que se tornou clássico, e fui objeto de 
temoquos de tôda ordem, inclusive da 
imprensa. Se V. Ex.ª houvesse conhecido 
Seabra, na sua brilhante mocidade, com seu 
alto espírito público e de patriota, poderia 
bem compreender por que Osvaldo Cruz 
conseguiu extirpar a febre amarela desta 
capital e Passos iniciar a remodelação do Rio 
de Janeiro. Hoje, comandadas do 
seguranças e outros entraves legais tudo que 
se fêz àquela época em benefício coletivo 
não seria possível. 

O SR FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª 
quer trabalho de maior amplitude que, 
combate à febre amarela, no Rio de Janeiro? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sem 
dúvida, foi uma grande obra; mas, para 
realizá-la. Osvaldo Cruz encontrou um 
bacharel-ministro que lhe deu, realmente, 
carta branca, como acabo de salientar. 

O SR FERREIRA DE SOUZA: – 
Homem cujo nome era o de um professor de 
Faculdade de Direito, versado em política e 
sómente. 
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O SR. ALFREDO NEVES: – Osvaldo 
Cruz agiu discricionàriamente. Punha e 
dispunha de verbas e pessoal, com uma 
autoridade que jamais conheci em outro 
administrador. Para os próprios médicos, 
seus colegas, não tinha condescendências. 
Trabalhavam, no mesmo rítimo que êle, 
permaneciam nos postos, senão eram 
sumàriamente substituídos. Por isso, teve 
grandes dedicações e fêz inúmeros 
desafetos... E foi com essa autonomia, 
agindo discricionàriamente, prerrogativas que 
não se darão, hoje, ao mais dedicado e 
capacitado chefe de Departamento, que 
Osvaldo Cruz teve a glória de erradicar do 
Rio de Janeiro a febre amarela e conseguir 
criar Manguinhos, sem verba de espécie 
alguma, sem autorização legislativa e sem a 
intervenção do Ministro! 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E sem 
Ministro de Saúde, é preciso acentuar. 
Pergunto ainda a V. Ex.ª: quem era ministro 
quando Mário Pinotti teve a possibilidade de, 
pràticamente, erradicar a malária do Brasil? 
Chamava-se Dr. Clemente Mariani, bacharel 
em Direito, político, e era uma das maiores 
inteligências que o mundo político brasileiro 
conhece. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite o nobre orador um aparte? 
(Assentimento do orador) – Em discurso que 
ontem proferiu na Câmara dos Debutados, o 
Sr. Afonso Arinos declarou que os Ministros 
da Educarão e Saúde vinham transformando 
esse Ministério num centro político, apenas 
para dar emprêgos e mandar verbas para os 
Estados. Não excetuou, sequer, o Sr. 
Clemente Marlani, politico udenista que, 
realmente, deu altura ao Ministério da 
Educação. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Realmente 
foi dos mais, operosos titulares daquela 
pasta. Deve-se fazer justiça a êsse homem 
público, que soube trabalhar e trabalhou 
silenciosamente. 

O SR. ISMAR DE GÓIS: – O mal talvez 
seja do reGime. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Venho a debate por uma questão de justiça. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Agradeço 
imenso a intervenção de tão eminente colega 
e tão cordial amigo. 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Estimaria que o nobre orador dissesse corno 
pensa, sôbre o desdobramento, e atual 
Ministro de Educação e Saúde. Há três anos, 
estamos para desdobrar esse Ministério em 
Ministério de Educação e Ministério da 
Saúde, e se pretendo fazê-Io exatamente 
quando sob a direção de novo titular. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Esta é sem 
dúvida a melhor oportunidade. Posso 
informar a V. Ex.ª que o ilustre atual ministro 
da Educação e Saúde está de acôrdo em que 
se desdobre o Ministério de que é titular. Tive 
oportunidade de conversar com S. Ex.ª sôbre 
o ilegível. Mais do que isso: no discurso de 
posse, enquanto o ilustre titular da Pasta de 
Educação e Saúde estava desenrolando seu 
programa relativamente ao problema 
educacional, somente em meia dúzia de 
linhas se referiu á parte da saúde pública. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com 
essa lógica, V. Ex.ª desdobraria já e já o 
Ministério da Viaçao em Ministério das 
estradas de ferro, outro das estradas de 
rodagem, outro dos correios e telégrafos,  
por que, na técnica, cada um dêles  
constata departamento isolado. E' possivel 
que o Ministério da Viação seja o  
mais propenso a desdobramento Todo 
mundo sabe, que, muita esperamos  
do Senhor José Américo, especialmente  
nós do Nordeste, onde S. Ex.ª mais tem 
vivido. Isto, porém, não ilegível que o 
Ministério da Viação se desdobra em outros 
Ministérios. Com a lógica de V. Ex.ª 
chegariamos talvez, a ver o Ministério da 
Guerra, desdobrar-se em Ministérios da 
Infantaria, da Artilharia e da Cavalaria, 
porque cada um dêsses setores ilegível, 
ilegível, serviço à porta. 

O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª 
está discutindo, falho de lógica. Tenho 
mesmo a impressão de que o aparte não é 
do nobre senador Ferreira de Souza, uma 
das, melhores inteligências desta casa. 

O SR. FERREIRA DE SOUSA: – A 
lógica é a mesma. 

O SR ALFREDO NEVES: – Não vejo no 
aparte de V. Ex.ª nenhuma lógica. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Cada 
departamento, isolado, formaria um 
Ministério. 

O SR ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, estou apenas discutindo o 
assunto do ponto de vista da utilidade do 
desdobramento de atual Ministério da 
Educação e Saúde, em dois outros – o de 
Saúde e o de Educação – aproveitando para 
isso o que existe, diferentemente para cada 
setor. Talvez, de futuro, também tenhamos 
de aproveitar, no próprio Ministério da Viação 
sectores que se imponham à categoria de 
Ministério. A própria proposta do govêrno, no 
plano de reestruturação administrativa, 
lembra a possibilidade de mais outros 
Ministérios. Tudo virá a seu tempo. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Com 
prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Declarando V. Ex.ª que o atual ministro da 
Educação é favoravel ao desdobramento do 
Ministério, quer dizer que S. Ex.ª não 
pretende ficar com a parte dos empregos e 
das verbas correspondentes ao setor da 
Saúde, na interpretação do deputado Afonso 
Arinos. Permita-me agora V. Ex.ª ponderar: o 
projeto não se refere simplesmente ao 
desdobramento, à autonomia do setor da 
Saúde, mas interfere também na 
administração, na questão do Ministério da 
Educação... 

O SR. IVO DE AQUINO: – Permita o 
nobre orador um contra-aparte. O projeto. 
não interfere nesse sentido. Há uma emenda 
do Senado que, realmente, interfere com o 
Ministério educação, mas não foi ilegível 
pela Comissão. O projeto da Câmara 
simplesmente destaca os serviços de Saúde 
do Ministério ilegível absolutamente, 
interferir na constituição do próprio Ministério. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me o ilustre orador continue meu 
aparte. Os dois primeiros artigos do  projeto 
de lei de Câmara criam o Ministério da Saúde 
e dispõem sobre o de Educação. Diz o artigo 
1º: 

"E' criado o Ministério da ilegível, ao 
qual ficarão afetos os problemas atinentes à 
saúde do homem. 

Parágrafo único. Fará parte do 
Ministério acima um Departamento de 
Administração, com Divisões de Pessoal, 
Material, Obras e Orçamento." 

Diz o Art. 2°: 
"O Ministério da Educaçção e Saúde 

passa a denominar-se "Ministério da 
Educação e Cultura " 

Parágrafo único. Passarão a depender 
diretamente do Departamento Nacional de 
Educação, as diretorias de Ensino ora 
autonomas, no Ministério da Educação e 
Saúde." 

Isto indica que não se trata mais do 
futuro Ministério da Saúde; trata-se de 
transformar um sistema que vigora no 
Ministério da Educação e Saúde, desde o 
tempo do Sr. Gustavo Capanema, num novo 
sistema em que as Diretorias de Ensino 
passasse a ser subordinadas ao 
departamento da Educação. Que pensará o 
ministro da Educação sôbre esta disposição 
do projeto? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Não 
conversei com S. Ex.ª sobre o assunto Dai 
não poder responder ao nobre senador. 
Tenho a impressão pelo exame dos avulsos 
da Câmara que o autor do substitutivo que é 
o projeto ilegível em discussão ilegível 
ilegível deputado Ruy Santos, antes de 
ilegível, teria se aconselhado com di- 
 

retores de Serviços do Ministério, senão 
mesmo com o próprio titular da pasta. Basta 
que se ilegível o projeto com atenção, para 
se suspeitar nesse sentido, o que, aliás, é de 
boa técnica legislativa. 

O SR. IVO D'AQUINO: – permite ainda 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) 
– Fui relator desse projeto na Comissão de 
Constituição e Justiça. Nessa ocasião, 
informações, não só ao Ministro da Educação 
e Saúde como a outros Ministérios que 
porventura tivessem qualquer ligação com 
essa nova organização. O ministro, na 
ocasião, não era o Sr. Clemente ilegível... 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita-me V. Ex.ª um contra-parte 
esclarecedor. Parece-me que quando o 
Deputado Ruy Santos apresentou na Câmara 
êsse projeto, era Ministro o Sr. Simões Filho. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Tenho 
para mim que fosse o ilustre Sr. Clemente 
ilegível . 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – do 
Partido Social Democratico isto é de  
outro partido que não o de Deputado Ruy 
Santos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – O projeto do 
Deputado Ruy Santos foi convertido em 
substitutivo, ao que me parece, da Comissão 
de ilegível. Esse substitutivo é que vem ao 
Senado como projeto. Foi nessa ocasião que, 
como disse anteriormente, pedi ilegível  
a vários Ministérios. Uma das  
informações favoráveis foi exatamente a do 
Ministério da Educação e Saúde, de que  
era titular o Senhor Simões Filho, em  
vista da qual do parecer favorável ao  
ilegível. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Já que  
vem à baila a ilegível de vários  
titulares, perguntaria: – a Comissão  
ilegível dar parecer também sôbre  
êsse assunto especial, não  
ilegível favoràvelmente ao  
desdobramento do Ministério da Educação  
e Saúde? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Opinou. 
O SR. ISMAR DE GÓES: – Então,  

a meu ver, essa é a opinião mais  
abalizada. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Quando fui 
relator do projeto não existia, ainda, essa 
Comissão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Exatamente. Não existia também o 
anteilegível de reorganização. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Agora já 
existe, e deu parecer favorável. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Deu 
parecer favorável ao desdobramento  
do Ministério da Educação e Saúde, 
sugerindo que o novo órgão se  
chamasse Ministério de Assistência Social, 
abrangendo os serviços sociais e 
compreendendo a Saúde Pública e a 
Assistência Social. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – A Comissão 
Interpartidária, na sua crítica, opina 
favoràvelmente o desdobramento do 
Ministério da Educação e Saúde para que 
constitua com o Serviço de Social a parte. 
Concluiu-se daí que a Comissão é favorável 
ao desdobramento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Perfeitamente. Propunha-se o projeto a 
criação de um Ministério de Saúde e 
Assistência Social. Na Comissão 
Interpartidária, no particular, houve 
divergência. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Dentro da 
Comissão Interpartidária houve divergência 
quanto à denominação da nova ilegível. 
Primeiro, fixou-se o nome de Ministério da 
Saúde e assistência para o novo Ministério 
depois, modificou-se por proposta do 
Deputado Gustavo ilegível na última de 
nossas reuniões para Ministério de 
Assistência Social. Votei com outros 
membros da comissão Interpartidária, pela 
ilegível anteriormente escolhida por ilegível 
ser essa a mais ilegível com as finalidades 
do novo Ministério. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Perfeitamente. Houve divergência, V. Exª 
como eu, divergimos da denominação de 
Ministério de Assistência Social. 

O SR. ALFREDO NEVES: – A 
atribuição desse novo Ministério não é só de 
serviço de Assistência Social, onde também 
se encontravam atribuições de preservação 
da saúde. A engenharia sanitária, ilegível se 
enquadrará? ilegível são serviços de 
assistência social a fabricação de sôro, 
vacinas e preparados farmacêuticos, nem 
determinadas pesquisas científicas. De modo 
que essa denominação não substitue a de 
saúde. 

De modo que o Ministério agora pode 
ser de saúde mas, acata as ampliações 
propostas ilegível de reestruturação 
administrativa, o mesmo poderá passar a ser 
de saúde e Assistência Social. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Todo 
serviço de Saúde Pública é social; o serviço 
de saúde pròpriamente dito é que nem 
sempre é social. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Se vingar 
essa denominação o Ministério não 
corresponderá, positivamente, no título, aos 
serviços que vai restar à coletividade. O título 
próprio é Ministério da Saúde conforme 
ocorre com grande número de países. Poder-
se-á acrescentar – e serviços Sociais – ou e 
Previdência Social – mas "saúde" é a palavra 
que melhor lhe exprime as atividades 
precípuas. Esta a razão por que mantive meu 
voto anterior quando o nobre deputado 
Gustavo Capinema propôs a modificação 
perante a Comissão Interpartidária. Ademais, 
a nova tradição se vai firmando nesse 
sentido. Temos em grande número de 
Estados as Secretárias de Educação e as 
Secretárias de Saúde. Porque alterar uma 
situação que esta no consenso geral? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Posso 
ilegível relembrar que propus título 
"Ministério de Saúde e Assistência", ao que o 
nobre deputado Gustavo Capanema objetou 
que o vulge so chama os Ministérios pelo 
primeiro nome. A verdade é que não importa 
o título, mas o conjunto dos serviços. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Estamos 
verificando pelos debates que o 
desdobramento do atual Ministério da 
Educação e Saúde em dois é iniciativa 
geralmente aceita. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem! 
E apoiado nesta Casa, pelo menos, por nós, 
membros do P.S.D. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Creio 
ilegível pela grande maioria do Senado, 
inclusive pelas Comissões que ilegível sôbre 
o projeto. As Comissões do Serviço Público 
Civil e da Educação e Cultura, nos, 
respectivos pareceres êste escrito e aquele 
verbal, entendem que o projeto não deveria 
ser votado neste momento, uma vez que a 
Comissão Interpartidária, na reestruturação 
proposta, havia sugerido a criação de dois 
Ministérios, entre os quais um orientador dos 
serviços de saúde e de assistência social. 
Ambos, êste é o de Indústria e Comércio 
seriam objeto de mensagem do Senhor 
Presidente da República. Essa a restrição, 
mas em tese, manifestem-se favoráveis a 
criação do Ministério da Saúde. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Como relator na Comissão da Educação e 
Cultura, cujo parecer contrário foi aprovado 
por unanimidade defendi o ponto de vista de 
não de tratar apenas da criação de um 
Ministério, mas de reforma ministerial, 
porquanto os serviços de Saúde de ilegível 
Ministérios, sendo ilegível para êste. Haveria 
portanto enorme confusão nêste momento, 
em que se pretende uma reforma 
administrativa da base. Não sou contrário em 
principio à criação do Ministério da Saúde: 
mas nesta hora, o projeto não pode ser 
ilegível. 

O SR. ALFREDO NEVES: – O ilegível 
a que se lhe verifique a improilegível. 

O Sr. Presidente da República 
submeteu ao estudo da Comissão Inter- 
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partidária assunto para o qual convocara 
extraordinàriamente o Congresso e o fêz 
para examinar o respectivo ante-projeto. A 
Comissão Interpartidária esgotou o prazo da 
convocação sem apresentar o seu trabalho. 

O projeto, desde fins de abril, foi 
remetido ao chefe do Poder Executivo, mas a 
Mensagem propondo a criação dos novos 
Ministérios, com as bases para a reforma 
administrativa, ainda não chegou à Câmara 
dos Deputados. 

Sr. Presidente, tenho para mim que a 
criação do Ministério da Saúde é 
necessidade premente, inadiável. O Brasil 
tem grande área territorial e mais de 52 
milhões de habitantes. Seus problemas de 
saúde, com várias endemias concorrendo 
para que o homem se apresente com suas 
atividades diminuídas e seu espírito 
embotado, não podem ser procrastinados. Só 
mesmo com um Ministério próprio, maximé 
se dirigido por técnico, se poderá alcançar a 
eficiência aconselhável na preservação da 
saúde da coletividade nacional. Dá o 
saudoso Mestre e notável clínico, que foi 
Miguel Pereira, chamado a atenção para o 
nosso angustioso problema sanitário, 
proclamava num discurso de paraninfado, ser 
o "Brasil um vasto hospital"! 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. 
Excelência um aparte? 

O SR. ALFREDO NEVES: – Com todo 
o prazer. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Anteriormente. para a criação dos 
Ministérios, esperava-se a reforma 
administrativa submetida pelo Sr. Presidente 
da República ao estudo dos chefes e lideres 
de partidos. Desde o momento em que o Sr 
Presidente de República fêz a reforma 
ministerial, sem esperar pela administrativa, é 
razoável se ilegível o Ministério da Saúde, 
há tanto tempo esperado. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Há três 
anos. 

O SR RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª 
defende há muito o assunto, e contará com o 
apoio de todos nós, do Partido Social 
Democrático, principalmente nesta Casa do 
Congresso. A questão não é defender o P. S. 
D. êste ou aquêle ponto de vista. Uma vez, 
porém que a questão do Ministério não ficar 
apezada à da reforma administrativa, 
devemos aprovar a criação do Ministério de 
Saúde, há tanto esperado. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Permita-me o nobre colega um contra aparte. 
O Sr. Presidente da República não realizou 
nenhuma reforma ministerial substituiu, sim 
os Ministros. Se isto é reforma ministerial 
cada vez, que mudassem os ministros, 
justificar-se-ia nova reforma. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Não foi o 
que eu quis dizer. Afirmei que não era 
aconselhável se criassem Ministérios entre 
outros, o de Saúde quando se esperava a 
substituição de vários ministros, o que porém, 
já ocorreu. Não podemos ficar fungidos, 
esperando a oportunidade, uma vez que, 
pelo menos, os ministros civis, salvo o da 
Agricultura, já foram substituídos não veio por 
conseguinte por que não se crie desde já o 
Ministério da Saúde. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Vamos argumentar. O Sr. Presidente da 
República enviou mensagem solicitando a 
todos os partidos cooperação para a reforma 
administrativa. Representantes de todos os 
partidos e agremiações políticas se reuniram 
e se manifestaram sôbre o projeto respectivo. 
Foi relator o lider da maioria na Câmara dos 
Deputados e também do partido de V. Ex.ª. 

O SR. RUY CARNEIRO: – E o de V 
Ex.ª presidiu a comissão. 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – O 
líder do meu partido presidiu a comissão; o 
relator do projeto foi do partido de V. Ex.ª. 
Conto o porém que ou o Sr. Presidente da 
República não tinha a menor sinceridade  
ao enviar a Comissão Interpartidária o  
projeto de reforma administrativa – e êsse  
é o meu ponto de vista – ou tinha  
essa sinceridade e então deveria  
expedir mensagem ao Congres- 
 

so nesse sentido. Assim, os fatos estão 
confirmando o que eu disse naquela  
ocasião, e satisfaz-me ver o Presidente da 
República não quer mais a reforma 
administrativa, porque deseja a aprovação 
deste projeto. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª está 
adulterando meu pensamento. Eu não disse 
que meu partido não quer mais a reforma 
administrativa, nem aqui falo em nome do 
partido a que tenho a honra de pertencer. 
Mas asseguro a V. Ex.ª que aqui me ilegível 
em nome do meu Estado e este vê como 
necessidade urgente a criação do Ministério 
da Saúde, na esperança de que, com um 
órgão técnico autônomo, as populações do 
nordeste sintam permanentemente a ação do 
poder federal nesse setor. O que eu quero 
dizer é que, uma vêz que a comissão 
Interpartidária se manifestou pela criação do 
Ministério de Saúde, não há inconveniente 
em que se o crie desde logo, uma vez que há 
no Senado um Projeto da Câmara  
nesse sentido. Por sua vez o nosso Partido 
 já se manifestou favoravelmente à  
criação do Ministério da Saúde, E V. Ex.ª  
fala em nome da União Democrática 
Nacional? 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não; 
falo em meu nome. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Do mesmo 
modo que eu. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou 
ouvindo as palavras de V. Ex.ª com a 
amizade que me merece. 

O SR. RUY CARNEIRO: – E eu as de 
V. Ex.ª com o respeito que me inspira. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
Ex.ª disse há pouco: "Nosso partido apoiará o 
projeto". Logo, está falando em nome do 
partido e em oposição ao líder dele na 
Câmara dos Deputados, que está de acôrdo 
com aquela reforma. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E 
relator do parecer da Comissão 
Interpartidária. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Assim como 
o senador Hamilton Nogueira, a quem voto 
grande apreço e respeito, não fala em nome 
do seu partido, também não me manifesto 
pelo Partido Social Democrático, mas como 
senador pela Paraíba; falo como pessedista, 
e S. Ex.ª como udenista. Acho que a criação 
do Ministério da Saude já foi apoiada por 
todos os partidos. Nem está ligada à refórma 
que S. Ex.ª citou. Só isso. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É 
preciso não confundir saúde com Ministério 
da Saúde. Quem se opõe à criação do 
Ministério da Saúde, não está contra o 
serviço de saúde. O ministério é organização 
administrativa. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Estou a 
favor do serviço de saúde e da criação do 
Ministério. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não 
sou contrário ao Ministério da Saúde, até 
porque sou professor de Higiene: todavia, 
considero o projeto uma excrecência e a 
demonstração de que a reforma 
administrativa nada mais é que atitude 
demagógica. 

O SR. RUY CARNEIRO: – 
Absolutamente. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr 
Presidente, a reforma administrativa proposta 
pelo Sr. Presidente da República constitui 
assunto complexo. 

Não é possível levá-la a bom têrmo  
em meia dúzia de semanas, por melhor  
que seja a bôa vontade de quantos  
fazem parte do Congresso nesta  
ou na outra Casa Temos exemplos  
inúmeros que nos promovam como  
demoram os projetos na sua tramitação  
pelo legislativo, principalmente  
quando o conjunto não é de  
favoritismo pessoal ou de classe. O 
 

projeto estabelecendo normas para o ensino 
secundário, acha-se em tramitação pela 
Câmara há vários anos. O assunto é urgente! 
A reforma bancária, tão reclamada, repousa 
em passo letárgico numa das Comissões, 
talvez porque a propuzeram em têrmos 
amplos. Entretanto, se a tivessem 
apresentado em partes – Banco central, 
Banco Rural, etc. – certamente já a teríamos 
em nossa legislação. Haverá assunto de 
maior urgência para o Brasil que o do 
petróleo? O código do PetróIeo ficou para as 
Calendas Gregas... E o projeto criando a 
Companhia Petróleo S. A. caminha a passos 
de cágado, apesar de todos reconhecerem a 
sua urgência, urgentíssima. Daí tudo 
aconselhar que se não espere o projeto de 
restruturação administrativa para criar-se o 
Ministério da Saúde, uma vez que já existe 
nesta Casa um projeto da Câmara lá em 
votação final. Crie-se o Ministério tal como 
propoz a Câmara dos Deputados. Instalado  
e em pleno funcionamento, que a  
reforma administrativa o amplie com novos 
serviços. Esse é, sem dúvida, o melhor 
conselho. 

Sr. Presidente, o projeto em discussão 
nada tem que ver com a reforma projetada; 
satisfaz anseio generalizado da classe 
médica e contribui, essencialmente, para a 
prosperidade da economia brasileira, 
proporcionando ao homem assistência em 
pról da sua saúde, o que importa em 
melhorar-lhe a produtividade. 

Aprovado o projeto tal como esta que 
sucederá? 

Organizar-se-á o Ministério, e seu titular 
desde logo entrará em contacto com os 
assuntos pertinentes à pasta. Quando se 
abrir, no Congresso Nacional, a discussão da 
retorma administrativa teremos, então, quem 
com autoridade, nossa colaborar com o 
Congresso e fornecendo-lhe maiores 
esclarecimentos sobre atividades do setor de 
Saúde, por ventura, controvertidas. 

Estou capacitado, sr. Presidente, de 
que, se aprovarmos agora o projeto de 
criação do Ministério de Saúde, realizaremos 
obra patriótica. 

Quanto ao fato de não apresentar o 
Ministério da Saúde, no momento substência 
necessária a um empreendimento dessa 
ordem, basta, para destruí-lo, afirmar que 
todos os seus serviços são de  
âmbito nacional e cada um deles com 
suficiente estrutura tema para a criação de 
diversos departamentos, cada qual com a 
mobilização de centenas de profissionais 
dirigindo por sua vez algumas centenas de 
homens. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Ex.ª como 
médico, tem autoridade para discorrer sôbre 
o assunto. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr 
Presidente, existem espalhados pelo, Brasil, 
nada menos de 22 Delegacias de Saúde, 
com jurisdição em cada Estado. Existe, no 
Ministério atual, Divisão de Organização 
Hospitalar incumbida não só de fiscalizar  
o funcionamento de todas as instituições 
hospitalares do país, como ainda de  
projetar em cada caso a construção  
de quantos edifícios se destinarem a  
novos serviços de saúde, ainda com  
a supervisão de Serviço de Assistência 
Social, aquêle que processa, as solicitações 
e verifica a idoneidade de cada instituição, 
para o fim de lhes serem pagas as 
subvenções constantes de leis 
orçamentárias. 

A divisão de Organização Sanitária é 
um serviço de amplitude com ilegível em 
todos os Estados. Os médicos sanitáristas 
interferem e atuam em todos os serviços 
que defendam à preservação da saúde. 
ilegível a importância que a profilaxia 
das doenças infecto-contagiosa  
tem na defesa da coletividade. 

O Serviço de Doenças Mentais, por 
muitos anos, quase que se limitou ao antigo 
Hospital Nacional de Alienados, sediado no 
Distrito Federal: os demais, de pequena 
envergadura aliás, intimidas em capitais de 
Estados eram por êstes mantidos. E  
como fossem de exigias proporções, os 
alienados aguardavam nas cadeias que  
se déssem vagas, comumente por morte,  
nos manicômios para onde, seriam 
removidos. Hoje, o Serviço de Doenças 
Mentais se projeta e atua em todos  
os Estados, subvencionando, em alguns 
casos, criando e construindo nosocomios 
para abrigar quantos se veem privados  
da razão, em outros. Com a atual legislação 
sanitária o poder público federal interfere 
decisivamente nos serviços hospitalares,  
seja indiretamente, subvencionando, ou 
diretamente construindo e mantendo  
serviços hospitalares, de finalidades  
diversas. É ainda o caso do Serviço  
Nacional da Lepra, cuja assistência se  
tornou ainda mais ampla que a assistência 
aos psicopatas, pelo govêrno federal. 
Contem leprorários verdadeiras cidades, 
com louvavel conforto, na maioria dos 
Estados. 

Recordou-se, ainda há pouco a obra de 
Osvaldo Cruz na erradicação da febre 
amarela no Distrito Federal – grande obra, 
obra benemérita. Mas, todo aquele esfôrço 
não evitou que até hoje ainda se mantivesse 
despendioso serviço especializado destinado 
ao combate a essa endemia, porque temos 
freqüentes surtos da chamada "febre amarela 
silvestre" a inquietar o nosso espírito, a exigir 
despesas e serviço permanente – o Serviço 
Nacional de Febre Amarela, com seus 
especialistas e centenas de mata-mosquitos 
espalhados pelo território nacional. Nem 
mesmo o Serviço Nacional de Fiscalização 
da Medicina e limita ao Rio de Janeiro, por 
isso que precisa ser entrosado com os 
serviços de Saúde Pública estaduais, com os 
quais mantem contáto permanente, por seus 
delegados, principalmente na parte de 
repressão de entorpecentes. 

Não preciso aludir, Sr, Presidente,  
o Serviço Nacional da Malária, porque  
todos sabemos o que tem o mesmo  
realizado de útil e patriótico pelo país, e  
cuja ação mais se evidenciou com o emprego 
em massa do D. D. T. e resultados 
maravilhosos. 

E o Departamento da Criança, que  
anda não poude evoluir do estado 
embrionário, apesar de por ele terem 
passado um Fernandes Figueira, um Olinto 
de Oliveira e presentemente, lartagão 
Gesteira? 

Todo êsse asservo de atividades ainda 
não basta para justificar a criação de um 
Ministério? 

Sr. Presidente, diante do exposto e do 
conhecimento que tem pessoalmente cada 
um dos Srs. Senadores das atividades do 
setor sanitário do Ministério da Educação  
e Saúde, estou certo de que o  
Senado reconhece a utilidade e oportunidade 
da aprovação do projeto ora em  
discussão. Em aprovando-o praticará, sem 
dúvida, ato meritório. (Muito bem! muito 
bem!). 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATO DO 1º SECRETÁRIO 

 
O Sr. 1º Secretário deferiu o 

requerimento em que o Bibliotecário letra "M", 
Eleonora Duse Vlilasbôas Noronha Luz, 
tendo obtido 3 meses de licença, a partir de 
15 do corrente, solicita seja transferido para o 
dia 1º de agôsto próximo o início da ilegível 
licença. 

 
ATO DO DIRETOR GERAL 

 
O Sr Diretor Geral, pela portaria nº 8, de 9 

de julho corrente, resolveu transferir o oficial 
legislatico classe "J". ilegível, da Comissão de 
Constituição e Justiça para servir na Diretoria 
do Expediente. 

 
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,10 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos 
Secretário – Júlio Barbosa, Diretor 

Geral da Secretaria do Senado. 
 

Comissões Permanentes 
 

Finanças 
 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
 

2 – Ismar de Góis – Vice-Presidente. 
 

3 – Alberto Pasqualini. 
 

4 – Alvaro Adolfo. 
 

5 – Apolônio Sales. 
 

6 – Carlos Lindenberg. 
 

7 – Cesar Vergueiro. 
 

8 – Domingos Velasco. 
 

9 – Durval Cruz. 
 

10 – Ferreira de Souza. 
 

11 – Pinto Aleixo. 
 

12 – Plínio Pompeu (*). 
 

13 – Veloso Borges. 
 

14 – Victorino Freire. 
 

15 – WaIter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído Interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, Diretor 

de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-feiras às 

16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dario Cardoso – Presidente. 
 

Aloysio de Carvalho – Vice-Presidente. 
 

Anísio Jobim. 
 

Attílio Vivacqua. 
 

Camilo Mercio. 
 

Clodomir Cardoso (*). 
 

Ferreira de Souza.  
 

Gomes de Oliveira. 
 

Joaquim Pires. 
 

Olavo Oliveira (**).  
 

%aldemar Pedrosa. 
 

(*) Substituído pelo Senador Luíz  
Tinoco. 

(**) Substituído pelo Senador Carlos  
Saboya. 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da  
Fonseca. 

Auxiliar – Marília Pio Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 9:00  

horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente 
 

2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

 

3 – Area Leao. 
 

4 – Hamilton Nogueira 
 

5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às ilegível  

horas. 

SENADO FEDERAL 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e, nos têrmos do artigo 27, 

letra n, do Regimento Interno, eu promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1953 
 
Art. 1º – Ficam criados no quadro da Secretaria do Senado Federal os 

seguintes cargos: 
Um, isolado, de Conservador da Biblioteca, Padrão "K"; 
Um, Isolado, de Auxiliar de Conservador da Biblioteca, Padrão "J"; 
Quatro de serventes, Classe "G"; 
Dois, isolados, de lavadores de automóvel, Padrão "G". 
Parágrafo único – Para as vagas decorrentes do dispôsto acima serão 

aproveitados, de preferência, os atuais extranumerários contratados ou 
servidores públicos em serviço no Senado Federal. 

Art. 2º – Serão considerados extintos, quando vagarem, os cargos de 
serventes e lavadores de automóvel previsto no artigo 1º. 

 
Senado Federal, em 14 de Julho de 1953 

JOÃO CAFÉ FILHO 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – 

Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva 

Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões as sextas-feiras, às 10 

horas. 
 

Comissões ilegível 
 

Especial para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Reforma Constitucional nº 

2, de 1949. 
 

Aloyso da Carvalho – 
Presidente. 

Dario Cardoso. 
Francisco Galoltti. 
Anisio Jobim 
Camilo Mercio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bavma. 
Bernardes Filho 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira 
Domingos Velasco. 
João Vilasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rego. 
 

Especial para emitir parecer sôbre o 
projeto de reforma Constitucional nº 

1, de 1951. 
 

Mello Viana – Presidente 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino 
Alfredo Neves 
Ferreira de Souza 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacqua 
Antônio Bavma. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente.  
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire 
Secretario – João Afredo 

Ravasco de Andrade 
 

Especial para Estudo da concessão 
dos Direitos Civis à Mulher Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente 
Alvaro ilegível – Vice-Presidente 
João Villasbôas 
Gomes de Oliveira 
Attilio Vivacqua 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – Ninon Borges S tal. 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – Presidente. 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Aurer. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente 
Alfredo Simeh – Vice-

Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo ilegível. 
Durval Crus. 
Secretário – Aurea de Barros Rego. 
Reuniões às quintas-feiras, as 

15 horas. 
 

Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antôniio Bayma. 
 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – Presidente.  
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões às terças -feiras, às 

ilegível horas. 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente 
Landoulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sa Tinoco 
Assis Chateanbriand. 
Júlio Leite 
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões as quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Ismar de Góis 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo 
Walter Franco 
Roberto Glasser – Substituído 

nele Senador Carlos Lindenberg. 
Secretário – Ary Kerner Veiga de 

Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente 
2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos 
6 – Hamilton Nogueira 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti 
Reuniões às segundas-feiras, às 

ilegível horas. 
 
Especial de Investigação sôbre 

as concessões materiais das 
instalações da Justiça do Distrito 
Federal e órgãos relacionados 

 
Mello Vianna – Presidente 
ilegível – Relator 
Attílio Vivacgua. 
Camilo Mercio.  
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar – ilegível 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 
Francisco ilegível Presidente 
Mozart Lago – Vice Presidente 
Julio Leite 
Landolpho Alves 
ilegível 
Secretario – Lauro Portella. 
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ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão de Finanças 

 
15ª REUNIÃO, EM 1 DE JULHO DE 1953 

 
Às 16 horas e 30 minutos, sob a 

presidência do Sr. Ivo d'Aquino, presentes os 
Srs. Ismar de Góis, Alberto Pasqualini, Cicero 
de Vasconcelos, Apolônio Sales, Domingos 
Velasco, Durval Cruz, Ferreira de Souza, 
Joaquim Pires, Plínio Pompeu e Vitorino 
Freire, reune-se a Comissão de Finanças. 
Deixam de comparecer os Senhores Carlos 
Lindemberg. Cesar Vergueiro, Pinto Aleixo e 
Veloso Borges. 

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

Dando início ao estudo da matéria 
constante de pauta, o Sr. Presidente concede 
a palavra ao Sr. Alberto Pasqualini que 
oferece parecer contrário ao Projeto de Lei 
do Senado nº 28, de 1952, que revoga 
dispositivos da Lei nº 1.584 de 1952, 
concernente a nomeação de pessoal para os 
institutos e caixas de aposentadoria e 
pensões. 

A Comissão aprova o parecer. 
Continuando, emite o Sr. Alberto 

Pasqualini parecer favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 391, de 1952, que fixa os 
símbolos e valores correspondentes aos 
cargos em comissão e funções gratificadas 
do Quadro do Pessoal dos órgãos das 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Regiões da Justiça do 
Trabalho. 

Da matéria pede e obtem vista o Sr. 
Joaquim Pires. 

Prosseguindo, relata o Sr. Alberto 
Pasqualini com pareceres favoráveis: 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
339 de 1952, que isenta do pamento de selos 
e taxas e concede outras facilidades aos 
operários e trabalhadores para obtenção de 
patentes de invenção; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
59 de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, o crédito especial de Cr$ 
233.639,80 para pagamento de gratificação 
adicional a servidores daquele Ministério. 

Os pareceres são ambos aprovados 
pela Comissão. 

Apresenta, a seguir, o Sr. Apolônio 
Sales pareceres favoráveis: 

– ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
18 de 1953, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas que negou registro ao 
têrmo de contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a firma Cia. Fábio 
Bastos, Comércio e Indústria: 

– ao Projeto de Lei da Câmara número 
34 de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 300.000,00 como auxílio à 
Associação Rural de São Joaquim pela 
realização da Exposição Regional Agro-
Pecuária: 

– ao Projeto de Lei da Câmara número 
41 de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 15.348.642,80, para 
constituição de parte do capital da Caixa de 
Crédito da Pesca. 

A Comissão aprova os pareceres. 
Em continuação, lê o Sr. Domingos 

Velasco parecer ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 328 de 1950, que fixa a divisão 
administrativa e judiciária do Território 
Federal do Rio Branco e abre o crédito 
especial de Cr$ 332.880,00. 

Conclui o relator seu parecer favorável, 
pela apresentação de 2 emendas de 
redação. 

O parecer é aprovado pela Comissão. 
Oferece, ainda, o Sr. Domingos Velasco 

parecer: 
– contrário ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 10 de 1953, que aprova a 
renovação do contrato celebrado entre o 
Govêrno do Território do Guaporé e Alzira 
Botelho de Amorim Gorayeb: 

– favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 116 de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, 
 

o crédito especial de Cr$ 7.800.000,00 para 
auxiliar as despesas do VI Recenseamento 
do Brasil. 

A Comissão aprova os pareceres. 
Solicita, a seguir, o Sr. Durval Cruz, 

seja o estudo do Projeto de Lei do Senado 
nº 23 de 1951, que dispõe sôbre o plano de 
unificação da Companhia Nacional de 
Navegação Costeira e o do Lóide Brasileiro, 
convertido em diligência para que sôbre a 
matéria se pronuncie o Ministério da 
Viação. 

A Comissão concorda com a 
diligência. 

O Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. 
Ferreira de Souza para ler novamente o seu 
parecer sôbre as emendas oferecidas ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 223 de 1950, 
que dispõe sôbre o aumento de capital nas 
sociedades anonimas financiadas pelo Banco 
do Brasil S. A. do qual pedira vista o Sr. 
Alberto Pasqualini que devolveu o processo 
com uma longa e fundamentada declaração 
de voto em que analisa minuciosamente os 
objetivos do projeto propondo algumas 
modificações. 

Diz o Sr. Pasqualini, no seu voto, que “a 
proposição de autoria do DeputadoDaniel 
Faraco tem precisamente em vista dois 
objetivos: 1º, abrir às sociedades anonimas 
maiores possibilidades de coletarem os 
recursos de que necessitam para 
alargamento de suas inversões onde esses 
recursos devem ser encontrados, isto é, entre 
os possuidores de disponibilidades liquidas, 
dando a estes a segurança de uma boa 
aplicação, no sentido usual dessa expressão: 
2º, não comprometer em financiamentos a 
longo prazo, recursos ou fundos que, 
provindo de depositos, devem alimentar e 
atender o mercado circulatório e não o de 
inversões”. 

Procede, a seguir, a análise de certos 
aspectos jurídicos do projeto ressaltados pelo 
relator, detendo-se no exame das emendas. 

Conclui propondo a seguinte redação à 
sub-emenda oferecida pelo relator à emenda 
nº 1: 

“As sociedades anônimas, que 
houverem obtido ou pretenderem obter 
empréstimo no Banco do Brasil S. A. pela 
sua Carteira de Credito Agricola e Industrial, 
poderão, mediante prévia deliberação da 
Assembléia Geral, especialmente convocada 
para resolver sôbre a materia, autorizar o 
aumento de capital em montante igual ao 
emprestimo, emitindo imediatamente os 
titulos, independente de subscrição ou de 
realização, para os fins e sob as condições 
previstas nesta lei. 

§ 1º – As ações a serem emitidas, 
correspondentes ao aumento do capital, 
serão preferenciais, aplicando-se-lhes as 
regras do decreto-lei nº 2.627, de 26 de 
setembro de 1940. 

§ 2º – Os títulos conterão 
obrigatoriamente, em negrita, no frontespício, 
o número e a data desta lei, que será 
integralmente transcrita no verso dos 
mesmos”. 

Inicia, então, o Sr. Ferreira de Sousa a 
leitura do seu parecer, dizendo que o projeto, 
já estudado por esta Comissão, inova 
profundamente a legislação de sociedades 
anônimas, conferindo ás que forem ou 
pretenderem ser financiadas pela Carteira de 
Credito Agricola e Industrial do Banco do 
Brasil, uma forma especial de aumento do 
seu capital, pela conversão de uma operação 
de empréstimo. 

Continuando, declara o Sr. Ferreira de 
Souza que o trabalho do Sr. Alberto 
Pasqualini constitui um estudo interessante e 
valioso da importante matéria. Diz ainda, que 
está de acordo com o aludido voto no tocante 
a sugestão de que se deixe à Sociedade 
dizer se a ação preferencial deve ou não dar 
direito a voto. Acrescenta que diverge do Sr. 
Pasqualini quanto à exigência de ser o 
aumento do capital sempre igual ao 
empréstimo. 

A seguir, passa o Sr. Ferreira de Souza 
a emitir seu parecer sôbre as 5 emendas de 
plenário, verificando-se o seguinte resultado: 

– emenda nº I (ao Art. 1º) a 
Comissão aceita a sub-emenda do rela- 
 

tor com a redação sugerida pelo Senhor 
Alberto Pasqualini, mediante a substituição 
da expressão “igual ao empréstimo” por “não 
superior ao empréstimo”; 

– emenda nº 2, parecer favorável com 
sub-emenda; 

– emenda nº 4, parecer contrário em 
virtude da deliberação relativa à emenda nº 1; 

– emenda nº 5, parecer contrário. 
O Sr. Ferreira de Souza, designado 

para redigir o vencido ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 133 de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a instalar uma agência 
telegráfica no municipio de Ipameri, 
Estado de Goiás, traz seu parecer que é 
assinado pela Comissão, tendo sido votos 
vencidos os Senhores Alvaro Adolfo, 
relator, Alberto Pasqualini e Domingos 
Velasco. 

Volve à Comissão em virtude de 
emenda o Projeto de lei da Câmara nº 235 de 
1952, que concede a pensão especial de Cr$ 
2.590,00 mensais, a Hilda Sampaio Ribeiro e 
Walkir Sampaio Ribeiro, viúva e filho inválido 
do Delegado Afrânio Palhares. 

O Sr. Ferreira de Sousa, relator, aceita 
a emenda, bazeando-se no disposto no Art. 
242, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952. – Novo Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União – que assegura à 
família do servidor cujo falecimento ocorrer 
no desempenho de suas funções pensão 
correspondente ao vencimento da 
remuneração percebidos pelo referido 
servidor. Apresenta, porém, uma sub-
emenda que, aceitando o princípio da 
emenda visa corrigir o quantum dos cálculos 
da pensão. 

A Comissão concorda com o relator. 
Continuando, declara o sr. 

Presidente que tendo sido extraviado o 
Projeto de Lei da Câmara nº 147 de 1952, 
que concede a pensão especial de Cr$ 
3.000,00 a Raimundo Pessoa de Siqueira 
Campos, pai do herói militar Antônio de 
Siqueira Campos e a sua espôsa Carlota 
de Siqueira Campos, determinou à 
Secretaria que procedesse à sua 
restauração, o que ilegível integralmente 
cumprido, encontrando-se a proposição 
em mãos do ilegível de Souza a quem dá 
a palavra para emitir parecer. 

Manifesta-se o sr. Ferreira de Souza 
favorável ao projeto que é assinado pela 
Comissão. 

Relata, a seguir, o sr. Ferreira de 
Souza, com pareceres favoraveis: 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
323 de 1952, que concede a pensão especial 
de Cr$ 3.000,00 mensais, a Djanira Lima da 
Cunha; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
72 de 1952, que concede isenção de 
impôstos e taxas aduaneiras para importação 
de um órgão destinado ao Colégio de Santa 
Ines, em São Paulo. 

Os pareceres são ambos aprovados 
pela Comissão. 

De posse da palavra, emite o senhor 
Ismar de Góis pareceres favoráveis: 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 182 
de 1951, que fixa o número de Deputados 
para a próxima legislatura; 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 249 
de 1952, que reabre os prazos referidos no § 
3º do Art. 29 da Lei nº 488, de 15 de 
novembro de 1943 e no artigo 1º da Lei nº 
1.053, de 13 de fevereiro de 1950; 

– ao Projeto de Lei da Câmara nº 62 
de 1953, que abre ao Congresso Nacional 
– Câmara dos Deputado – o crédito 
especial de Cr$ 700.000,00 para reforma 
e renovação dos imoveis do Palácio 
Tiradentes; 

– ao Projeto de Resolução nº 10 de 
1753, que aposenta compulsoriamente 
Miguel Caselli, Auxiliar de Portaria ilegível 
Padrão L. 

A Comissão aprova os pareceres. 
Continuando, Solicita o sr. Ismar de 

Góis a audiência da Comissão e Serviço 
Público Civil, a respeito Projeto de Resolução 
nº 7 de 1133 que dispõe sôbre a aplicação 
aos funcionários do Senado Federal do 
Estatuto dos Funcionários Públicos ilegível 
da União. 

A Comissão concorda com o relator. 
Prosseguindo, oferece o sr. Joaquim 

Pires parecer ao Projeto de Lei da Câmara nº 
85 de 1951, que cria o Ministério da Saúde e 
dá outras providências. 

Manifesta-se o relator, favorável ao 
projeto e contrário á emenda ao mesmo 
apresentada. 

Iniciada a discussão, declara-se o sr. 
Ferreira de Souza contrário ao projeto 
porque, a seu ver, a criação do Ministério 
da Saúde é desaconselhável por não haver 
conteudo bastante para êste órgão, cujos 
serviços são, via de regra, estaduais. Os 
poucos que a União chamou a si, entre 
outros o Departamento Nacional de Saúde 
Pública, o de Profilaxia da Malária, 
Profilaxia e Combate a Tuberculose, não 
podem compôr por si mesmos um 
Ministério. Enquanto no Ministério da 
Viação e Obras Públicas, por exemplo, só o 
Departamento do Correios e Telégrafos 
abrange cêrca de 30 mil funcionários, o 
Ministério que se pretende criar, com todos 
os seus serviços, não contaria mais do que 
2 mil. Acresce ainda a circunstância de 
achar-se em mãos do sr. Presidente da 
República para, em breves dias ser 
apresentado ao Congresso, um projeto de 
reestruturação administrativa do país, 
elaborado pela Comissão Interpartidária, no 
qual se trata da criação de um Ministério 
que atenda especialmente os problemas da 
saúde. Essa Comissão, em votação 
unânime, houve por bem discordar da pura 
criação do Ministério da Saúde para sugerir 
ao Govêrno que proponha ao Parlamento a 
criação de um Ministério de Serviços 
Sociais o qual poderá também ser 
denominado Ministério da Saúde e 
Assistência Social. A êsse Ministério 
competeriam os encargos do Ministério da 
Saúde e mais aqueles ligados a instituições 
de assistência. 

Submetido a votos, o parecer do Relator 
é rejeitado, tendo o sr. Presidente designado 
o sr. Ferreira de Souza para redigir o 
vencido. 

Pede, a seguir, o sr. Joaquim Pires, seja 
solicitado à Câmara dos Deputados, o 
processo do Tribunal de Contas relativo ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 85 de 1952, 
que mantém a decisão do Tribunal de Contas 
que ordenou o registro sob reserva, do 
adiantamento da importância de Cr$ 
310.958,00 ao auxiliar administrativo Maria 
de Lourdes Bessa, para ocorrer ao 
pagamento do serviço de limpeza do edifício 
sede do Ministério da Educação e Saúde, do 
Externato e Internato do Colégio Pedro II, da 
Biblioteca Nacional e do Serviço Nacional de 
Teatro e que deixou de acompanhar o 
referido projeto. 

A Comissão concorda com o relator 
Lê, também, o sr. Joaquim Pires 

parecer em que conclui pela apresentação de 
um substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 67 de 1953, que inclui entre os 
entabelecimentos subvencionados pela 
União, as Faculdades de Filosofia e de 
Ciências e Políticas e Econômicas, da 
Pontificia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. 

Da matéria pede e obtém vista, o sr. 
Apôlonio Sales. 

Continuando, relata o sr. Joaquim Pires, 
com pareceres favoráveis: 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
104 de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério das Relações Exteriores, 
o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 
destinado a regularizar as despesas com o 
transporte de imigrantes holandeses, seus 
pertences e alimentação do gado por ele 
trazido: 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
107 de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Educação e Saúde. o 
crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 para 
atender a despesas com o II Congresso 
Latino Americano de Ortopedia e 
Traumatologia e o X Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia: 

– Projeto de Lei da Câmara número 
137 de 1953, que dispõe sôbre os 
créditos orçamentários destinados 
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à defesa contra as sêcas do Nordeste, 
eleva os limites dos prêmios de açudes 
por cooperação, e dá outras 
providências. 

Os pareceres são todos aprovados pela 
Comissão. 

Com a palavra, ofereço o Sr. Plínio 
Pompeu parecer ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 278 de 1950, que estabelece 
critério para o caso de acesso à carreira de 
Técnico de Laboratório do Ministério da 
Educação e Saúde. 

Conclui o relator seu parecer, 
declarando já se haver manifestado, em 
reunião anterior, favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça, e como 
as emendas de números 3 a 6, apresentadas 
em plenário o contrariam fundamentalmente, 
é de opinião devam as mesmas ser 
rejeitadas. 

A Comissão aprova o parecer. 
A seguir, emite o Sr. Plínio Pompeu 

parecer favorável com emenda ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 397 de 1952, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
7.200,00 para pagamento de gratificação de 
magistério à professora Maria das Dores P. 
B. Ferrari. 

O parecer é aprovado pela Comissão. 
Solicita, ainda, o Sr. Plínio Pompeu, 

seja o estudo do Projeto de Le da Câmara nº 
101 de 1952, que dispõe sôbre o 
desdobramento dos cursos de Geografia e de 
História nas Faculdades de Filosofia, 
convertido em diligência para que sôbre o 
mesmo se pronuncie o Ministério da 
Educação e Saúde. 

A Comissão concorda com a diligência. 
Relata, também, o Sr. Plínio Pompeu 

com pareceres favoráveis: 
– o Projeto de Decreto Legislativo nº 

79 de 1952, que mantém o ato do Tribunal 
de Contas do registro sob reserva da 
despesa relativa ao pagamento de Cr$ 
124.280,00 à firma ASCA – Aparelhos 
Científicos Ltda.; 

– o Projeto de Decreto Legislativo nº 93 
de 1952, que aprova o contrato de 
empreitada, celebrado entre a Divisão de 
Obras do Departamento de Administração do 
Ministério da Educação e Saúde e a firma A. 
Pereira Gonçalves; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
171 de 1952, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial até a importância de Cr$ 
2.000.000,00 para aquisição de biblioteca 
musical; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
389 de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da Educação 
e Saúde o crédito especial de Cr$ 7.200,00 
para atender às despesas com o 
pagamento de gratificação de magistério à 
professora Danúsia de Menezes Brandão 
Aires. 

A Comissão aprova os pareceres. 
O Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. 

Vitorino Freire para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 197 de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 1.497.600,00 para 
completar o pagamento das pensões 
vitalícias dos veteranos da campanha 
acreana. 

Conclui o relator seu parecer favorável, 
pela apresentação de uma emenda 
majorando o crédito solicitado, em virtude do 
aumento de veteranos beneficiados pelo 
projeto, de 44 para 190. 

O parecer é aprovado pela Comissão. 
Volve à Comissão em virtude de 

emenda, o Projeto de Lei da Câmara nº 31 de 
1953, que altera os quadros de pessoal das 
Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, 
Maranhão, Piauí, Paraíba e Pernambuco. 

Manifesta-se o relator, Sr. Vitorino 
Freire, favorável ao projeto e contrário à 
emenda apresentada. 

A Comissão aprova o parecer. 

Esgotada a matéria constante de pauta, 
o Sr. Presidente encerra a reunião, lavrando 
eu, Evandro Mendes Vianna, Diretor de 
Orçamento, a presente ata que, uma vez 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 
 

Comissão de Relações Exteriores 
 

11ª REUNIÃO. DIA 25 DE JUNHO DE 1953 
 
Às 16 horas, sob a presidência do Sr. 

Mello Vianna, Presidente; presentes os Srs. 
Djair Brindeiro, Ferreira de Souza, Georgino 
Avelino, Hamilton Nogueira e Novaes Filho, e 
ausente o Sr. Bernardes Filho, reune-se 
extraordinàriamente, de acôrdo com prévia 
convocação, a Comissão de Relações 
Exteriores. 

O Sr. Presidente declara ter em mãos 
uma mensagem do Senado Americano 
oferecendo congratulações pela passagem 
do Dia-Panamericano sendo a mesma, de 
acôrdo com os têrmos do Regimento, 
enviada ao Senhor Tradutor. 

Em seguida, o Sr. Georgino Avelino 
apresenta voto em separado sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 36 de 1953, relatado em 
reunião anterior pelo Sr. Hamilton Nogueira. 

No seu voto, diz que a discordância do 
relator é quanto ao art. 3º do projeto, sob a 
argüição de inconstitucionalidade e 
inconveniência. 

Analisando o lado constitucional lembra 
os pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça, tanto do Senado como 
da Câmara dos Deputados, e declara não 
encontrar motivos para reabrir a discussão 
sob aquele aspecto, depois de tão longo 
exame já feito pelos órgãos competentes. 

Passa a contestar sejam os lugares de 
Ministros Econômicos, de que trata o art. 3º, 
cargos de carreira, pois o projeto os declara 
isolados. Esclarece que a gradação 
estabelecida para tais servidores 
corresponde apenas às categorias das 
Embaixadas. 

Abordando a questão da conveniência 
da emenda oferecida pela Câmara recorda 
que a mesma corresponde ao que se 
observa em outros países, como a Inglaterra, 
que já possuem Ministros Econômicos, em 
substituição aos antigos Conselheiros 
Comerciais. 

Destaca, adiante, o Sr. Georgino 
Avelino que o projeto não deixou ao inteiro 
arbítrio do Executivo o preenchimento dos 
cargos restabelecidos pois o mesmo 
determina condições para o provimento 
dêsses lugares. 

Com êsses fundamentos, declara que o 
seu voto é favorável ao projeto tal como veio 
da Câmara. 

Terminada a leitura desse voto, o Sr. 
Presidente, informando que o Senhor 
Bernardes Filho solicitara vista do projeto, 
declara adiada a discussão da matéria, nos 
têrmos do Regimento. 

Encerra-se a reunião, lavrando eu Lauro 
Portella, Secretário, a presente ata que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Presidente 
da Comissão. 
 
12ª REUNIÃO. DIA 10 DE JULHO DE 1953 

 
Às 16 horas, sob a presidência do Sr. 

Mello Vianna, Presidente; presentes os Srs. 
Djair Brindeiro, Ferreira de Souza e 
Hamilton Nogueira e ausentes os Srs. 
Bernardes Filho Georgino Avelino e Novaes 
Filho, reune-se a Comissão de Relações 
Exteriores. 

E’ anunciada a distribuição ao Senhor 
Djair Brindeiro do Requerimento nº 195, de 
1953, de autoria do Senador Novaes Filho, 
solicitando licença para se ausentar do país, 
a fim de integrar a delegação do Brasil à 
Conferência Internacional do Açúcar, a 
reunir-se em Londres. 

O Sr. Presidente redistribui ao  
Senhor Ferreira de Souza, em virtude  
de não mais fazer parte da Comissão  
o Sr. Alfredo Neves, o Projeto de  
Decreto Legislativo nº 24, de 1953, que 
 

aprova o Acôrdo firmado, em 28 de agôsto de 
1951, entre o Govêrno dos Estados Unidos 
do Brasil e a Repartição Sanitária 
Panamericana. 

Em seguida, passa a Comissão a ouvir 
o Sr. Djair Brindeiro, que apresenta parecer 
sôbre o Requerimento nº 195, de 1953, no 
qual acentua a relevância dos assuntos a 
serem tratados na Conferência Internacional 
do Açúcar, a reunir-se em Londres e conclui 
oferecendo um Projeto de Resolução, 
concedendo a licença solicitada pelo Sr. 
Novaes Filho, para se ausentar do país a fim 
de tomar parte nos trabalhos daquele 
conclave. 

A Comissão, por unanimidade aprova o 
parecer. 

Encerra-se a reunião, lavrando eu 
Eurico Jacy Auler, servindo de Secretário, a 
presente ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Presidente da Comissão. 

 
Comissão de Segurança Nacional 
 

5ª REUNIÃO, EM 15 DE JULHO DE 1953 
 
Às 15 horas, sob a presidência do Sr. 

Senador Onofre Gomes, presentes os Srs. 
Senadores Magalhães Barata Mario Motta, Ismar 
de Góes e Roberto Glasser, ausentes, com 
causa justificada, os Srs. Senadores Pinto Aleixo 
e Walter Franco, reune-se esta Comissão. 

Aprovada a ata da reunião anterior, usa 
da palavra o Sr. Senador Ismar de Góes que 
propõe, sendo aprovado, seja ouvido o Sr. 
Ministro da Guerra sôbre a conveniência, ou 
não do Projeto de Lei do Senado número 6, 
de 1952, que “cria a Comissão Construtora 
da Ferrovia Rio Negro-Caí e dá outras 
providências”. 

A seguir, também com parecer favorável 
e aprovação unânime, o Senhor Senador 
Mario Motta relata os projetos de Lei da 
Câmara ns. 153 e 346, que, respectivamente, 
“exclui da classificação constante do art. 1º 
da Lei nº 121, de 22 de outubro de 1947 os 
municipios de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, Florianópolis e São Francisco, Estado 
de Santa Catarina” e “acrescenta um 
parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 192, de 
17 de janeiro de 1952”. 

Finalmente, o Sr. Senador Onofre 
Gomes, ainda favoràvelmente e com 
aprovação unânime, relata o Projeto de Lei 
da Câmara nº 29, de 1953 que “cria cargos 
isolados, de provimento efetivo, no Quadro 
Permanente do Ministério da Guerra”. 

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

 
PARA ESTUDOS 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o 

Projeto de Lei nº 291, da Câmara dos 
Deputados, que dispõe acêrca do penhor de 
produtos agrícolas. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
Atendendo ao fato legal de que os 

produtos agricolas existentes em 
estabelecimentos destinados ao seu 
beneficiamento ou transformação não podem 
ser objetos de penhor, independentemente 
da tradição; e, tendo em conta as 
dificuldades que resultam, na prática, da 
exigência de que se depositem os bens 
apenhados em prédio não sujeito a posse do 
devedor; e mais ainda ao fato de que se 
empregam para sanar as dificuldades 
aludidas, recursos de ficções jurídicas quer o 
Deputado Daniel Faraco, pela apresentação 
do presente Projeto de Lei, fazer aplicar 
àquela modalidade de penhor mercantil, as 
disposições legais, que regem o penhor 
agrícola. 

Por outro lado foi intenção 
também, de ilustre autor do Projeto 
de Lei nº 291, de 1951. estabelecer 
que o benefício ou a transformação 
dos gêneros agrícolas dados em penhor 
 

agrícola ou mercantil, não extinguem o 
vinculo real, que se transfere para os 
produtos e sub-produtos resultantes de tais 
operações. 

Assim é que, no artigo 3 do projeto diz: 
“Permanece o penhor constituído sôbre os 
produtos mesmo depois do beneficiamento 
ou da transformação, desde que o respectivo 
contrato assim disponha, e estipula a 
equivalência entre o produto originário ou 
transformado e respectivos sub-produtos”. 

2) – Obtendo parecer favorável da 
comissão de Justiça da Câmara dos 
Deputados o projeto foi encaminhado à 
Comissão de Economia daquela Casa do 
Congresso, onde, relatado pelo ilustre 
Deputados Iris Meimberg, sofreu algumas 
emendas que alteraram o seu artigo 1º e 
acrescentaram ao texto, mais dois artigos. O 
que levou o nº 4 estipulando que a validade 
do penhor celebrado pelo locatário, 
arrendatário, comodatario, parceiro agricultor, 
condomino, ou compossuidor, usufrutuário 
ou fiduciário, independe da anuência do 
proprietário, consorte, nu-proprietario ou 
fideicomissário de imóvel de situação dos 
bens dados em garantia; e o artigo que se lhe 
incorporou como artigo 5º determinando, que 
os frutos pendentes, em formação, ou 
percebidos, de imóveis clausulados de 
inalienabilidade ou impenhorabilidade 
poderão ser dados em penhor rural. 

3) – Aprovado o projeto pela Câmara 
dos Deputados com a redação que lhe foi 
dada por sua Comissão de Economia, veio 
ele ao Senado, onde foi considerado nas 
Comissões de Justiça e Finanças. 

4) – Estes dois órgãos técnicos 
opinaram contrariamente a aprovação do 
Projeto escudados em considerações, que, 
apesar do enorme apreço em que temos 
aquelas doutas comissões, não nos 
convenceram. E isto porque, em primeiro 
lugar persistem as razões que levaram o 
ilustre Deputado Faraco a apresentar o 
presente Projeto de Lei. Ou seja, continua 
necessário providência legal no sentido de 
facilitar o financiamento das compras de 
produtos agrícolas por estabelecimentos 
destinados ao seu benefício ou 
transformação. 

Como se sabe, é da dinâmica 
comercial, o fato de que os produtos 
agrícolas, como o trigo, o algodão, o café, 
etc. são adquiridos ao lavrador pelos 
maquinistas, que os beneficiam ou 
transformam, e os entregam por fim, aos 
seus consumidores. Sucede que, para 
adquirir estes produtos, os maquinistas 
necessitam de financiamento, realizado 
mediante penhor do produto. Esse penhor, 
uma vez que é operado por comerciantes ou 
industriais, e não pelos produtores, terá de 
ser o penhor mercantil, que exige, em 
conseqüência, a tradição dos bens 
apenhados. E’ de se ver os inconvenientes 
dêsse sistema que embaraçam, sobremodo 
tão úteis operações. O autor do projeto 
exemplifica com o caso do trigo que se 
destinando o grão à moagem, seu depósito 
fora do moinho ou dos silos que este 
disponha, além de praticamente impossível, 
em muitos casos, ocasiona despesas 
proibitivas. Daí, como se disse, o recurso de 
ficções jurídicas, como ocorre quando o 
devedor cede em comodato ao Banco, 
dependência de seu estabelecimento, onde 
ficara depositado o penhor. 

5) – Num segundo tempo, o projeto 
intenta possibilitar o beneficiamento ou 
transformação dos bens apenhados, sem 
que se extinga o vinculo real que se 
transferirá para os produtos e sub-produtos 
derivados de tal processamento. 

Como fica visto, vem o projeto em 
aprêco nos seus artigos 1, 2 e 3, sanar 
lacunas existentes em nossas leis, e se torna 
de necessidade, a sua aprovação, pois ele 
vem em ajuda da agricultura nacional 
removendo óbices que ora a entravam. 

Por sua vez, o artigo 4º do projeto, 
que sofreu impugnação geral 
inclusive por parte do voto favorável 
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ao projeto emitido pelo Senador Aloysio  
de Carvalho – inquinado que foi de ferir  
o direito de propriedade – ao nosso ver  
com pequena alteração que se  
traduzirá, em parágrafos disciplinadores 
das relações nêle previstas se 
aconselharia, também, à aprovação do 
Senado. Estabelece o artigo 4º que como já 
foi dito, originou-se na Comissão de 
Economia da Câmara dos Deputados, a 
validade do penhor celebrado pelo 
locatário, arrendatário, comodátario, 
parceiro agricultor, condomino ou 
compossuidor, usufrutuário ou fiduciário 
independente de anuência do proprietario, 
consorte nú-proprietário ou ilegível do 
imóvel de situação dos bens dados em 
garantia. A impugnação de 
constitucionalidade, à primeira vista 
impressionava, mas se nos determos em 
face dos direitos que dispõe o arrendatário, 
comodatário, parceiro agricultor, condomino, 
usufrutuário ou fiduciário, vamos ver, que a 
qualquer dêles assiste a posse e a 
disponibilidade dos frutos pendentes das 
lavouras, os quais lhes pertencem. Ilegível 
ilegivel é verdade, quanto ao parceiro 
agricultor, em vista do próprio Instituto que 
norteia o seu procedimento: mas, esta 
restriçao poderia desaparecer desde que se 
estabelecesse um parágrafo ao artigo que 
nos referimos, a dispensa de anuência, 
quando não proibido o penhor por êste 
parceiro, no contrato de parceria. 

Como bem diz Camilo Nogueira da 
Gama, dos mais competentes estudiosos do 
assunto: "mantém o sistema atual de prévia 
anuência, para o penhor de frutos 
pertercentes ao arrendatário, comodatário, 
condomínio usufrutário ou fiduciário será 
entravar o desenvolvimento das operações 
de empréstimos agrícolas, e entravar com 
apoio numa rigidez que o direito atual não 
mais comporta e que a situação de fato 
desautoriza: se êstes titulares possuem a 
lavoura sob sua exploração, uns ex-vi de 
contratos, outros de instituições 
testamentários não é justo fiquem providos 
de mobilizar valores que são seus, 
exclusivamente seus, só porque na hipótese 
de extinção do arrendamento do usufruto ou 
fideicomisso, passa o imóvel a plena 
propriedade do proprietário nú-proprietário ou 
fideicomissário". Seria mais conveniente que 
se disciplinasse no projeto a situação de tais 
titulares e de seus direitos em face da 
extinção do arrendamento, do condomínio, 
do usufruto ou do fideicomisso. 

No tocante ao usufruto e ao 
fideicomisso, que dada à sua temporariedade 
e as causas de sua extinção (Cod. Civ. arts. 
647, 701, 739 e 1.734 parágrafo único) 
exigem especial regulamentação quanto aos 
bens apenhados, deve se estatuir como 
obrigação do nú-proprietario, fideicomissário, 
caso venha a extinguir-se o usufruto ou 
fideicomisso, existindo a garantia, pagar a 
dívida se por ventura não entenderem de 
respeitar o contrato do penhor sob os 
aludidos bens. Ao nosso ver esta inovação 
não ofende de modo algum o direito da 
propriedade, vez que regula uma situação 
jurídica "inconcebível nos nossos tempos" e 
que implica num enriquecimento sem  
causa por parte do nú-proprietário  
ou fideicomissário, de bens ou valores 
criados sôbre o imóvel pelo usufrutuário  
ou fiduciário. De outra maneira tal 
dispositivo atende também a razões da 
ordem social e política, pois que amparando 
o usufrutuário ou fideicomissário quanto  
a livre disposição que lhes ilegível,  
sôbre riquezas por êle produzidas,  
os estimula a um melhor aproveitamento 
dos imóveis submetidos a tais onus reais,  
o que, em última análise, viria a beneficiar, 
pela valorização da propriedade, o  
próprio nú-proprietário ou  
fideicomissário. 

6) – Quanto ao artigo 5º, do Projeto  
não se mostra, a nosso vêr merecedor  
de qualquer censura, visto se apoiar no  
artigo 943 do Código de Processo  
Civil e hoje, ser princípio e 
 

consagrado na doutrina e jurisprudência. 
7) – Resta salientar que não subexistem 

os temores invocados pelo nobre relator da 
Comissão de Justiça de que: "O parceiro 
cultivador, o meeiro, o locatário, o 
arrendatário ou coisa que equivale apanha o 
dinheiro dos institutos de crédito sob penhor 
vai se embora porque o Brasil é vasto e nada 
há que prenda ao solo o contratista, advindo 
fatalmente o prejuízo dêsses institutos e o 
descrédito da lavoura". Pois é de se prever, 
se cerquem os institutos de crédito, das 
garantias necessárias ao seus negócios. 

8) – Tendo em vista que no enunciado 
do artigo 1º do projeto ora em estudo,  
se acha incluído como medida inovadora  
o penhor agrícola de frutos armazenados,  
já possível, (Cód. Civil art. 781 nº 3);  
tendo em vista a necessidade de que se dê 
nova redação ao artigo 3º e de que se 
discipline a situação dos titulares de que fala 
o art. 4º e de seus direitos, em face da 
extinção do arrendamento do condomínio do 
usufruto ou do fideicomisso; e, por fim, 
estando convencido de que se justifica e se 
requer a regulamentação da matéria que deu 
origem ao projeto de lei da Câmara número 
291 de 51, propomos a esta ilustre comissão 
o seguinte substitutivo: 

 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 

291, de 1951 
 

"Art. 1º Independe de tradição efetiva o 
penhor mercantil dos produtos agrícolas 
existentes em estatelecimentos destinados 
ao seu benefício ilegível transformação. 

§ 1º Em caso de dúvida quanto  
a identificação do produto apenhado  
em face de outros da mesma espécie, 
porventura existentes no local, o vinculo real 
incidirá sôbre a quantidade equivalente de 
bens da mesma natureza, de propriedade e 
em poder do estabelecimento, que 
responderá como fiel depositario, sob as 
penas da lei. 

§ 2º Aplicam-se ao penhor constante 
dêste artigo as disposições que regem o 
penhor rural, inclusive os atos de registro. 

Art. 2º O beneficio ou a transformação 
dos gêneros agrícolas, dados em penhor 
rural ou mercantil, não extinguem o vínculo 
real, que se transfere para os produtos e sub-
produtos resultantes de tais operações. 

Art. 3º A validade do penhor celebrado 
pelo arrendatário, comodatário parceiro 
agricultor, condomino, usufrutuário ou 
fiduciário independe da anuência do 
proprietário, consorte nú-proprietário ou 
fideicomissário do imóvel de situação dos 
bens dados em garantia. 

§ 1º Em caso de arrendamento o 
comodato, o prazo do penhor só puderá 
ultrapassar o da locação, se nisso aquiescer 
o locador ou comodante. 

§ 2º O penhor outorgado pelo parceiro 
agricultor só incidirá sôbre a parte dos frutos 
ou bens que lhe couberem pelo contrato de 
parceria, admitida a sua constituição apenas 
quando não houver no citado contrato 
expressa proibição à sua outorga, ou 
exigência de prévia anuência do parceiro 
proprietário. 

§ 3º Se o imóvel estiver indiviso  
o penhor incidirá sòmente sôbre os  
bens correspondentes à parte ideal de 
apenhante. 

§ 4º Se o usufruto ou fideicomisso 
cessarem antes de paga a divida; existindo a 
garantia, o nú-proprietário ou fideicomissário 
só terão direito a esta se resgatarem a 
obrigação. 

Art. 4º Os frutos pendentes em 
formação ou percebidos de imóveis 
clausulados de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade poderão ser dados em 
penhor rural. 

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

Sala das Comissões, 14 de julho de 
1953. – Pereira Pinto, Presidente. – Julio 
Leite, Relator. – Euclides Vieira. – Landulpho 
Alves. 

Da Comissão de Economia, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara número 370, de 
1952, que "cria o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, e dá outras 
providências". 

 
Relator: Sr. Landulpho Alves. 
Em mensagem de 28 de maio de 1952, 

solicita o Sr. Presidente da República 
aprovação para um projeto de lei que junta 
áquele documento, "criando o Instituto 
Nacional de Imigração e colonização e a 
Carteira de Colonização do Banco do Brasil". 

Aprecia a mensagem aspectos do 
povoamento do País, salientando fatos de 
real relevância, a imporem orientação dos 
poderes públicos. 

A mercê de fatores ocasionais, embora 
dignos de especial consideração. Êsse 
povoamento se tem feito sem o sentido 
técnico que merecera, refletindo-se isso no 
desequilíbrio político-econômico entre 
regiões do país; entre o meio rural e o meio 
citadino e último entre as fôrças de produção 
rural e as de industrialização. 

Produziu êsse desequilíbrio o estado de 
coisas com que hoje nos defrontamos ao 
assistir os efeitos da superpovoação de 
regiões rurais, face a outras que oferecem tal 
atração que ilegível quase tôdas as 
disponibilidades de populações agrícolas de 
outras zonas, encarecendo o trabalho pela 
intensa procura dêste. 

Enquanto isto, regiões inteiras 
compreendendo grupos de Estados 
assolados por adversas condições de 
ilegível veem miorar de seu seio em levas 
após levas, grandes massas de populações, 
atraídos por enganadoras vantagens que, na 
realidade, nem solução de emergencia 
oferecem, para a desgraça que as atinge, 
pelos efeitos das secas prolongadas e 
dizimadoras. 

Enquanto isto, prospera a indústria, 
eleva-se o nível de vida nas cidades a 
economia imobiliária toma proporções 
gigantescas de verdadeira macrocefalia e a 
Construção urbana constitue em outro, se 
não um dos maiores centros de convergência 
do capital e do homem que procura trabalho. 
Êste atraído pelo que considera confôrto das 
grandes cidades, aí permanece com sua 
família, em condições não raro ruinosas, 
quando não deixa a família no interior para 
não mais voltar. 

O encarecimento da vida resultante do 
aumento vertiginoso do custo dos meios de 
subsistência, nos centros populosos, a 
contrastar com uma redução percentual dos 
gêneros de primeira necessidade, no seu 
volume e na sua qualidade, haveria de levar 
á tragedia que ora vivemos. 

Não são pois a chamada inflação e 
muito menos o chamado latifúndio que 
produzem tôda essa desordem econômica e 
social, mas a falta de sistema de orientação, 
de normas de equilibrio: a carência de rumos 
certos tanto quanto possível, ao povoamento 
de país e à sua atividade econômica. 
chegam-se a registrar fatos esdrúxulos e 
quase criminosos, de abandono de inúmeras 
zonas ricas, irrigáveis porque à margem de 
rios perenes integrados na união das secas 
periódicas ou semiáridas, zonas essas que 
abrigariam centenas de milhares de famílias, 
para se preferir solução artificial e 
impraticável de fixar essa gente, sujeita ao 
êxodo temporário ou constante, em regiões 
de clima e condições de meio extremamente 
diferentes dos que ocorrem nas zonas 
flageladas donde provêm. 

De outro lado está a colonização com  
o imigrante estrangeiro. Nesse capítulo  
onde se encontra necessidade premente  
de solução inadiável, estamos às 
apalpadelas, ocupando-nos com detalhes de 
somenos importância (se há um cego, um 
aleijado, um paralítico, um irmão de 
criminoso, nas famílias que devemos 
receber, perdendo de vista o grosso do 
problema e os grandes lances para a  
sua solução, qual seja a entrada de  
centenas de milhares de agricultores ou de 
industriais, que de todos carecemos inadià- 
 

velmente, na fusão dos elementos que  
hão de constituir a nova densidade 
democrática, notadamente no meio  
rural. 

A imigração do elemento estrangeiro, 
principalmente do europeu, não mais se  
pode retardar. Sacrificios grandes que 
fôssem, justificar-se-iam, no andamento 
dêsse trabalho, pois há de ser dêle que 
resultará o aproveitamento racional das 
nosas riquezas agrícolas, a menos que 
queiramos esperar o que há de resultar do 
aumento lento das populações rurais ora 
existentes, na sua maioria sem capacidade e 
sem técnica. 

O comum do nosso homem rural 
chamado nativo não tem a preparação,  
a educação e, mais do que tudo, a ambição 
pessoal necessária para desenvolver,  
por si só, as grandes regiões agrícolas do 
País. 

E' necessário o elemento estrangeiro, 
ao lado do qual estará o nacional, crescendo 
em eficiência, transformando-se em valor 
realmente produtivo, pelo exemplo, pela 
evidência da vantagem de processos, que 
melhor influirá na orientação dos seus filhos 
os quais, desde meninos, terão a atividade 
voltada para as lides agricolas, com sentido 
novo de exploração nacional e econômica. 

E' êsse grande problema nacional, na 
esfera da economia ilegível, um dos 
maiores, sem dúvida, ao lado dos 
relacionados com os meios de transportes; 
os atinentes á armazenagem e a 
frigorificação dos produtos: como o da 
organização cooperativa do produtor e 
finalmente, o financiamento das atividades 
agrárias; o suprimento de energia motora 
elétrica, de carburantes líquidos, sólidos ou 
gazozos. 

E' êsse grande problema da 
colonização do País (ligado todo aos já 
mencionados em estreita interdependência), 
que encara o projeto em exame. 

E' por êsse motivo, medida legislativa 
que se impõe sem mais demora. 

O Projeto de Lei da Câmara número 
2.110-D, de 1952, em muito pouco fugiu aos 
dispositivos do projeto enviado com a 
mensagem do Executivo. 

Tem a iniciativa do Govêrno base no art. 
162 da Constituição, que dispõe sôbre a 
imigração, a colonização e o povoamento do 
País. 

Dentre os pontos em que o projeto 
aprovado foge ao apresentado pelo 
Executivo, destacam-se: 

1º) O projeto do Executivo cria pelo  
art. 8º, o regime da administração do  
Instituto exercida "por um Presidente 
assistido por um conselho Consultivo e por 
um Conselho Fiscal", enquanto que o projeto 
da Câmara estabelece que "o Instituto será 
administrado por uma Diretoria Executiva 
assistida por um Conselho Consultivo e um 
Conselho Fiscal". Assim ao envés de um 
Presidente, cria uma Diretoria Executiva e dá 
a êsse órgão um Presidente, um Diretor 
Técnico e um Diretor Tesoureiro. Nesse 
caso, como no outro, os titulares serão de 
livre nomeação do Sr. Presidente da 
República. 

2º) Também na composição do 
Conselho Consultivo, no Projeto da Câmara 
passa-se de 7 para 8 o número de membros 
passando igualmente de 5 para 6 o número 
de membros apontados à nomeação do Sr. 
Presidente da República: além dos dois que 
são de sua livre escolha. 

O lugar a mais pelo projeto da Câmara 
será ocupado por pessoa indicada pela 
Confederação Rural Brasileira. 

Nêste caso cumpre prover que a 
indicação será feita em lista tríplice. 

3º) – O Conselho Fiscal será  
compôsto de 5 membros, nomeados pelo  
Sr. Presidente da República, sendo um 
indicado pelo Ministério da Fazenda, um  
pelo Banco do Brasil, quando houver 
realizado financiamento ou garantido 
empréstimos acima de Cr$ 50.000.000.00 e 
outro pelo Estado ou entidades de direito 
público quando, em conjunto, hajam 
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feito doações superiores a Cr$ 
25.000.000,00. 

Ora, em primeiro lugar, no que toca à 
indicação pelo Banco do Brasil, não 
esclarece o projeto do Executivo ou da 
Câmara, se o limite a ser atingido para ter 
direito à mesma indicação, representa a 
soma de empréstimos até então realizados 
acima de Cr$ 50.000.000,00 ou se mais de 
um empréstimo superior a essa quantia. 
Também no que se refere à condição para 
que os Estados ou entidades outras de direito 
público possam apontar nome para o 
Conselho estabelece o projeto que isso se 
dará "quando em conjunto, hajam feito 
doações superiores a Cr$ 25.000.000,00". 

Não sei por que esperar doações e não 
contribuições em dinheiro, naquele montante. 

Não se prevê igualmente como 
preencher êsses cargos do Conselho Fiscal, 
no caso em que essas condições não tenham 
sido atingidas, quer pelos Estados e outras 
entidades, quer pelo Banco do Brasil. 
Necessário se torna prevenir essas 
hipóteses, que aliás ocorrerão 
inevitávelmente, pelo menos no começo do 
financiamento do Instituto. 

Achamos que nesses casos os 
respectivos membros do Conselho Fiscal 
devem ser da livre escolha do Presidente da 
República. 

Ao art. 14, que declara extintos o 
Conselho de Imigração e Colonização, o 
Departamento Nacional de Imigração do 
Ministério do Trabalho e a Divisão de 
Terras e Colonização do Ministério da 
Agricultura cujas funções serão 
desempenhadas pelo Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, acrescenta a 
Câmara um parágrafo que regula a situação 
do pessoal dos órgãos extintos, dando-lhe 
"opção para ser, quanto possível, 
aproveitado pelo Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização". Assegura, 
igualmente, ao pessoal do Conselho de 
Imigração e Colonizarão a transferência 
para o mesmo Instituto, "na situação 
juridica em que se encontra cada 
funcionário". 

No Projeto de Lei da Câmara como aliás 
no emanado do Executivo, dispõe-se, pelo 
art. 1º, que o Instituto tem subordinação 
direta ao Presidente da República. 

E' assunto que, embora orientado 
segundo a norma adotada para autarquias 
semelhantes deveria, a meu ver, ser objeto 
de melhor exame, vez que, nesta hora, 
estuda a Administração Federal, em 
colaboração com os partidos políticos, bases 
para a Reforma Geral do Sistema 
Administrativo da União, estudo já bem 
adiantado, pelo Executivo e pela Comissão 
Interpartidária disso encarregada. 

Todavia será matéria que poderá ser 
oportunamente apreciada. 

Também acho errada a disposição 
que atribui ao Ministério da Agricultura a 
indicação de um só membro para o 
Conselho Consultivo, em paridade com a 
indicação de outros Ministérios e a 
Confederação Rural Brasileira. Não 
compreendo Que assim seja, vez que é 
ao Ministério da Agricultura que maiores 
e mais numerosos encargos caberão na 
execução da lei, da escolha do 
imigrante, à sua localização do ("tudo 
de zonas a colonizar, ao critério da 
divisão de lotes e estabelecimentos das 
colônias; do estudo dos respectivos 
solos à assistência técnica aos colonos 
nos múltiplos aspectos de sua atividade, 
e tantos outros misteres diretamente 
Iigados áquele Departamento da alta 
administração. 

Acho que ao Ministério da Agricultura 
deve-se reservar a obrigação de indicar dois 
membros para integrarem o Conselho 
Consultivo. 

Para a Instalação e o funcionamento 
inicial do Instituto o Projeto autoriza  
abertura de um crédito es- 
 

pecial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de cruzeiros). 

Para o financiamento dos seus serviços 
normais, poderá o Instituto contrair, mediante 
autorização expressa do Sr. Presidente da 
República, empréstimos no Banco 
Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento e em outras organizações 
nacionais e estrangeiras (art. 5º). 

Além disto, o Executivo poderá dar a 
garantia do Tesouro Nacional a empréstimos 
até um montante global de Cr$ 
1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros). 
Terá ainda o Instituto, anualmente, no 
Orçamento da República, dotação global não 
inferior a Cr$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de cruzeiros), durante 5 anos. 
Disporá, ainda, dos bens que integrarem o 
seu patrimônio e do produto da cobrança de 
uma taxa que se denomina "taxa de 
imigração", além de doações, legados ou 
subvenções que receber de entidades 
públicas ou particulares. 

Não se menciona o valor da taxa que 
ficará autorizado a cobrar. 

Assim se resume a apreciação que 
fazemos sôbre o projeto que julgamos em 
condições de ser aprovado, com as seguintes 
emendas: 

 
EMENDA N 1 

 
Ao art. 8º, § 2º – Substitua-se pelo 

seguinte: 
"O Conselho Consultivo será composto 

de 8 (oito) membros, todos nomeados, em 
Comissão, pelo Presidente da República. 
Sete (7) dêstes últimos serão indicados, 2 
(dois) pelo Ministério da Agricultura e um por 
cada um dos Ministérios da Justiça e 
Negócios Interiores, do Trabalho, Indústria e 
Comércio e das Relações Exteriores, um (1) 
pelo Banco do Brasil, quando tiver criado a 
Carteira de Colonização e, ainda um pela 
Confederação Rural Brasileira, sendo esta 
indicação em lista tríplice, de pessoa 
conhecedoras de assuntos ligados à 
colonização, à imigração e ao meio rural. 

 
Justicação 

 
Não seria compreensivel que o 

Ministério da Agricultura, departamento da 
Alta Administração a que mais são afetos os 
serviços a cargo do novo Instituto, tivesse 
uma representação igual à de qualquer outro 
Ministério e muito menos à da Confederação 
Rural Brasileira. 

Tambem não se justificaria ficasse 
esta entidade com o direito de apresentar 
um só nome à nomeação do Sr. 
Presidente da República. A indicação de 
um só nome é práticamente a sua 
nomeação. Ademais e mister que as 
pessoas indicadas pela Confederação 
conheçam o meio rural, e, pelo menos, 
aspectos importantes dos problemas da 
colonização, da imigração e da emigração 
de uma zona para outra do País. 

 
EMENDA N 2 

 
Ao art. 8º – Acrescente-se: 
"§ ... – Enquanto não fôr criada a 

Carteira de Colonização, pelo Banco do 
Brasil, o lugar de membro de Conselho 
Consultivo para cuja ocupação deverá ser 
indicado um nome, será preenchido por 
pessoa de livre escolha do Presidente da 
República. 

 
EMENDA N. 3 

 
Ao art. 8º – Acrescentese: 
§ ... – Até que sejam satisfeita as 

condições exigidas no § 3º, para a indicação 
de um nome a fim de compôr o Conselho 
Fiscal, pelo Banco do Brasil e pelos Estados 
e outras entidades de direito público, serão 
os respectivos lugares ocupadas por pessoa 
de livre escolha do Presidente da República". 

EMENDA N 4 
 

Ao art. 8º § 3º Onde se diz: –
"financiamento ou garantia de empréstimo 
acima de Cr$ 50.000.000,00 (cincoenta 
milhões de cruzeiros) e outra pelos Estados e 
outras entidades de direito público, quando em 
conjunto hajam feito doações superiores a Cr$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 
cruzeiros", digaga-se: "financiamento ou 
garantia de empréstimo acima de Cr$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhôes de cruzeiros) 
e outra pelos Estados e outras entidades de 
direito público, quando, em conjunto, hajam 
feito doações ou contribuições que totalizem 
quantia igual ou superior a Cr$ 50.000.000,00 
(cinquenta milhões de cruzeiros)". 

 
Justificação 

 
E' necessário fique esclarecido que não 

se trata de mais de um financiamento ou 
garantia de emprestimo igual ou superior as 
quantias mencionadas, mas de emprestimos 
que totalizem essas quantias ou importâncias 
que lhe sejam superiores. Outrossim não 
basta referir a doações mas também a 
contribuições que hão de vir, por fôrça de 
acôrdos firmados entre a União e Estados, 
bem como entre a União e outras entidades 
de direito público. 

Sala de Leitura, em 14 de julho de 1953. 
– Pereira Pinto, Presidente. – Landulpho Alves, 
Relator. – Euclides Vieira. – Júlio Leite. 

 
83º SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o expediente 

 
1º Senador Ivo d'Aquino. 
2º Senador Attilio Vivacqua. 
3º Senador Flávio Guimarães. 

 
ATA DA 82º SESSÃO EM 16 DE JULHO DE 

1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFE FILHO, 
PRESIDENTE E MARCONDES FILHO, 

VICE-PRESIDENTE 
 

As 14,30 horas comparecem os Srs. 
Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Anisio jobim. 
Prisco dos Santos. 
Victorino Freire. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Ismar de Góes. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Attilio Vivacqua. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Mário Mota. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti, 
Alberto Pasquelini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mercio (31). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 31 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aceita a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretário (Servindo de 2º) 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretario lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
– Do Sr. Secretário da Presidência da 

República, devolvendo autógrafos do Projeto de 
Lei da Câmara n. 136-52, em vista de, sôbre os 
mesmos, não se haver manifestado o Sr. 
Presidente da República no prazo constitucional. 

A' Promulgação. 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei número 
2.753-C. de 1952, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
36.892.748,30, destinado ao pagamento de 
transporte de malas postais por via aérea. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N 178, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 36.892.748,30, 
destinado ao pagamento de transporte de 
malas postais por via aérea. 

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

abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
36.892.748,38 (trinta e seis milhões, 
oitocentos e noventa e dois mil setecentos e 
quarenta e oito cruzeiros e trinta centavos), 
destinado a complementar pagamento de 
transporte de malas postais por via aérea, 
realizado nos exercícios de 1951 e 1952. 

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

 
À Comissão de Finanças 

 
Rio de Janeiro em 9 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: Tenho a honra de 

enviar a Vossa Excelência, a fim de role se 
digne submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei n 2.889 C, de 1953, 
da Câmara dos Deputados, me autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
5,000,000.00 (cinco milhões de cruzeiros), 
para pagamento das subvenções devidas, 
respectivamente ao Instituto Eletrotécnico de 
ILEGÍVEL Minas Gerais, e à Faculdade de 
filosofia. Ciências e Letras do Instituto "Sedes 
Sapicniae" de São Paulo. 

Aproveito o enseio para renovar a 
Vossa excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração – Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N. 179, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para pagamento 
subvenções devidos. respectivamente ao 
Instituto Eletrotécnico de ILEGÍVEL Estado 
Minas Gerais e à Faculdade de Filosofia, 
ILEGÍVEL e ILEGÍVEL do Instituto "Sedes 
Sarientngt" de São Paulo. 

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

a abrir, pelo Ministério da Educação  
a Saúde o crédito especial de  
Cr$ 2.500.000,50 (dois milhões de 
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quinhentos mil cruzeiros, para pagamento 
da subvenção a que tem direito o Instituto 
Eletrotécnico de Itajubá. Estado de Minas 
Gerais, no exercício de 1953, nos têrmos 
da Iei número 1.788, de 30 de dezembro 
de 1952. 

Art. 2º É também o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde. o crédito especial de 
Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) para pagamento 
da subvenção a que tem direito, no 
exercício de 1953, a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras do Instituto "Sedes 
Sapientiae" de São Paulo, capital do Estado 
do mesmo nome, nos têrmos da lei numero 
1.777, de 19 de dezembro de 1952. 

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

 
À Comissão de Finanças 

 
Rio de Janeiro, em 16 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à Consideração do Senado Federal. O 
Projeto de Lei n. 3.221-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário 
– Tribunal Federal de Recursos – os 
créditos suplementar e especial, 
respectivamente, de Cr$ 240.000,00 e 
Cr$ 1.147.750.00, para atender às 
despesas de abono de emergência e 
salário-família instituídos pela lei número 
1.765. de 18 de dezembro de 1952. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N 180, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Poder Judiciário –Tribunal Federal de 
Recursos – os créditos suplementar e 
especial respectivamente, de Cr$ 
240.000,00 e Cr$ 1.147.750,00, para atender 
às despesas de abono de emerqência e 
salário-família instítuidos pela lei n 1.765, 
de 18 de dezembro de 1952. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário – 

Tribunal Federal de Recursos – o crédito 
suplementar de Cr$ 240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil cruzeiros), em refôrço da 
Verba 3 – Serviços e Encargos, 
Consignação – Assistência e Previdência 
Social Subconsignação 60 – Salário família 
02 – Tribunal Federal de Recursos do 
Orçamento Geral da União para o exercício 
de 1953. Anexo n. 23 – Poder Judiciário lei 
n. 1.757, de 10 de dezembro de 1952). 

Art. 2º É o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciário – 
Tribunal Federal de Recursos – o  
crédito especial de Cr$ 1.147.750,00  
(um milhão, cento e quarenta e sete  
mil setecentos e cinqoenta cruzeiros)  
para atender às despesas de abono  
de emergência e salário-família 
instituidos pela lei n. 1.765. de 18 de 
dezembro de 1952, e estendidos aos 
servidores da Secretaria do mesmo 
Tribunal por ato seu de 8 der maio de 
1953, assim distribuído: 

 
 Cr$ 

Salário-família 
Dezembro de 1952...... 20.000,00 
Abono de emergência: 
Dezembro de 1952...... 86.750,00 
janeiro a dezembro de 
1953............................ 1.041.000,00 

Total.................. 1.147.750,00 
 
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. revogadas as 
disposições em contrário. 

À Comissão de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 14 de julho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.151, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma Cia. 
Predial de Taubaté, Estado de São Paulo. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 40, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Cia. Predial de Taubaté. 

 
Art. 1º E' aprovado o contrato 

celebrado, em 30 de dezembro de 1950, 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Cia. Predial de 
Taubaté, para construção de um prédio 
destinado à Agência Postal Telegráfica de 
Taubaté. Estado de São Paulo, em 
terreno cedido pela Prefeitura Municipal 
dessa Cidade. 

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

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECER 

 
Nº 605, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 372, de 1952, que estende a isenção 
de direitos de importação, impôsto de 
consumo e mais taxas aduaneiras aos 
museus de artes plásticas de propriedade 
privada. 

 
Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
1. O projeto em aprêço é de iniciativa 

do ilustre Deputado Ranieri Mazzilli. Visa 
estender a isenção de direitos de 
importação, imposto de consumo e mais 
taxas aduaneiras, na forma do art. 11, 
inciso 18, do Decreto-lei nº 300, de 24 de 
fevereiro de 1938, aos museus de artes 
plásticas de propriedade privada, 
fraqueados ao público, que importam obras 
de arte sem intuitos mercantis, desde que 
tais obras venham a enriquecer o 
patrimônio artístico nacional, a juízo da 
Comissão Nacional de Belas-Artes. 

O benefício legal dependerá de 
parecer favorável da Comissão Nacional 
de Belas-Artes, que opinará sôbre o valor 
artístico das peças importadas (art. 2º). 

As instituições que quiserem 
aproveitar a isenção referida no art. 1º 
requererão o exame das obras de arte 
importadas à Comissão Nacional de Belas-
Artes, declarando o objetivo da 
importação, a identidade da obra, sua 
procedência, e instruindo o pedido com os 
documentos de que possam dispor (art. 3º). 

Caso sejam negociadas, dentro de 5 
(cinco) anos a contar da sua importação, 
as obras de arte, isentas de impôsto pelo 
art. 1º desta lei, ficarão obrigados ao 
recolhimento de 50% (cinqüenta por 
cento) dos impostos devidos (art. 4º). 

As obras de arte destinadas a 
exposições públicas, licenciadas pelo 
Ministério da Educação e Saúde, poderão 
ser vendidas no País, depois de 
terminada a exposição, com redução de 
50% (cinqüenta por cento) dos direitos de 
importação devidos (artigo 5º). 

2. Na Câmara dos Deputados, 
manifestaram-se favoràvelmente à 
proposição as Comissões de Educação e 
Cultura, Finanças e Economia. 

Trata-se de matéria enquadrada na 
competência do poder Legislativo (artigo 
65, inciso II e IX) e que independe de 
iniciativa do Presidente da República. 

3. Isto pôsto, a Comissão de 
Constituição e Justiça opina pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de abril de 
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente, 
em exercício. – Attilio Vicacqua, Relator. – 
Waldemar Pedrosa. – Joaquim Pires, 
vencido. – Anísio Jobim, vencido. – 
Camilo Mércio. – Ferreira de Souza. – 
Luiz Tinoco. 

 
PARECER 

 
Nº 606, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e Cultura 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 372, 
de 1952, que "estende a isenção de 
direitos de importação, imposto de 
consumo e mais taxas aduaneiras aos 
museus de artes plásticas de propriedade 
privada. 

 
Relator: Sr. Levindo Coelho. 
Veio à Comissão de Educação e 

Cultura o Projeto nº 372, de 1952, da 
Câmara dos Senhores Deputados, o qual 
visa estender a isenção de direitos de 
importação, impôsto de consumo e mais 
taxas aduaneiras aos museus de artes 
plásticas de propriedade privada, na 
forma do art. 11, inciso do Decreto-lei nº 
300, de 24 de fevereiro de 1938. Essa 
isenção sera concedida mediante a 
condição de serem estes museus 
franqueados ao pública com obras de arte 
para de incremento do patrimônio artístico 
nacional, a juízo da Comissão Nacional 
de Belas-Artes e sem intuitos mercantis. 

Vê-se que o auxilio ou benefício legal 
pleiteado dependerá de parecer favorável 
da Comissão de Belas-Artes que opinará 
sôbre o valor artístico real das obras de 
arte importadas, devendo as instituições 
que pretenderem essa isenção requerer o 
exame dessas obras à mencionada 
Comissão Nacional de Belas-Artes, 
instruindo o pedido com os documentos 
que satisfaçam o art. 3º dêsse Projeto de 
Lei. 

Consta ainda dêsse Projeto de Lei 
que, caso as obras de arte importadas e 
isentas de impôsto sejam negociadas 
dentro de cinco anos, a contar de sua 
importação, ficarão obrigadas ao 
recolhimento de 50% dos impostos 
devidos. 

Pensamos que tudo quanto de 
caráter público ou particular que se possa 
fazer em benefício da coletividade deve 
contar com o cooperação geral, 
merecendo apoio do Estado. Mais razão 
de apoio a instituições que se destinam à 
finalidade educativa, sem intuito mercantil 
ou lucro monetário e mais ainda quando a 
participação do Estado tem como 
interêsse e garantia a eventual reversão 
ao patrimônio nacional de tudo quanto 
possa advir da iniciativa particular. 

Tal é o caso dessa isenção de 
direitos de importação e taxas aduaneiras 
de que trata o Projeto em lide para ajudar 
o enriquecimento dêsses museus de 
obras de arte, obras de cultura como se 
vêem nas grandes nações cultas da 
América e do Velho Mundo que ajudam 
seu desenvolvimento, não raro através 
dos próprios recursos orçamentários. 

Assim, pensamos que os museus de 
obras de arte se destinam ao 
aperfeiçoamento moral do povo, mesmo 
de iniciativa particular e representam 
inestimável serviço que se presta à Nação 
inteira, principalmente uma nação como a 
nossa, pobre ainda de museus de arte. 

Esta organização de tão  
altos propósitos, tendo a pretensão  
de seus interessados escoimada  
de mercantilismo, assegurada  
contra qualquer abuso de intuito 
monetário pelos arts. 2º 
 

e 3º do Projeto em aprêço, merece o 
parecer favorável à sua aprovação pela 
Comissão de Educação e Cultura, como 
incentivo ao desenvolvimento dos Museus 
de artes plásticas. 

Sala das Comissões, em 29 de abril 
de 1953. – Flávio Guimarães, Presidente, 
– Levindo Coelho, Relator. – Hamilton 
Nogueira. – Cícero de Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 607, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
número 372, de 1952, que estende a 
isenção de direitos de importação e 
imposto de consumo e mais taxas 
aduaneiros aos museus de artes plásticas 
de propriedade privada. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 372, de 1952, 

vindo da Câmara dos Deputados, estende 
a isenção de tributos prevista no inciso 18 
do art. 11 do Decreto-lei nº 300, de 24 de 
fevereiro de 1938 aos museus de artes 
plásticas de propriedade privada, 
franqueados ao público, que importarem 
obras de arte, sem intuito comercial, 
desde que tais obras, a juízo da 
Comissão Nacional de Belas Artes, 
expresso em documento habil, venram a 
enriquecer o patrimônio artístico nacional. 

Dentro dessa orientação, estabelece 
que as obras que forem negociadas 
dentro de cinco anos, a contar da sua 
importação, e as que importadas para 
exposição licenciadas pelo Ministério da 
Educação e Saúde e vendidas após a 
realização dêsses certames, pagarão com 
redução do 50% (cinquenta por cento) os 
tributos devidos. 

2. Dispõe o art. 11, nº 18, do Decreto-
lei nº 300, de 24 de fevereiro de 1938, ser 
isenta dos tributos alfandegários a 
importação de obras de arte (pintura e 
escultura) por estabelecimentos de 
instrução e propaganda de belas artes, 
mediante certificados expedidos pela 
Escola Nacional de Belas Artes. 

3. Como se vê, a extensão 
determinada pelo projeto não importa em 
inovação absoluta na matéria. Antes traduz 
a mesma idéia, visa aos mesmos objetivos. 

O Decreto-lei nº 300 considera ser a 
importação em causa uma forma de 
facilitar a cultura, de aprimorar os nossos 
conhecimentos, de apurar o senso 
artístico nacional, de elevar o nosso nível 
de civilização, razão pela qual deve ser 
imune às exigências fiscais. Tudo está em 
que ela se faça com êsse fim e não como 
meio de especulação comercial. Por isso 
restringe o favor aos estabelecimentos de 
instrução e propaganda de belas artes. 

4. O projeto se situa no mesmo 
terreno traduz preocupação idêntica. Apenas 
define mais uma categoria de importadores 
beneficiados: os particulares, pessoas físicas 
ou jurídicas, que mantiverem museus de 
artes gratuitamente abertos ao público. No 
fundo, tais museus são estabelecimentos de 
propaganda das belas artes e 
desempenham papel educativo mais amplo, 
mais geral que os estabelecimentos de 
instrução, pois enquanto estes existem para 
os que neles estudam, aqueles provocam e 
desenvolvem e edificam o gosto artístico de 
um número indeterminado de pessoas, 
beneficiando e educando os que 
quizerem frequentá-lo. 

5. Divergem apenas a proposição e a 
lei nos seguintes pontos: 

a) Em vez de sujeitar o julgamento do 
valor da obra à Escola Nacional de Belas 
Artes, o projeto prefere confiar o encargo à 
Comissão Nacional de Belas Artes: 

b) O Decreto-lei nº 300, vedando,  
no art. 8º, a venda ou cessão dos  
objetos importados com isenção,  
admite-as quando permitidas pela 
autoridade pública e mediante o 
pagamento dos direitos tomando por ba- 
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se o valor na época da operação. O projeto, 
porém, admite a transmissão gratuita ou 
onerosa com o pagamento de 50% dos 
direitos da importação se feita aquela dentro 
dos primeiros cinco anos, aplicando-se, daí 
por diante, a legislação geral. 

c) Prevê ainda o projeto o abatimento 
de 50% nos direitos devidos pelas obras de 
arte importadas com isenção para exposição 
licenciadas pelo Ministério da Educação. 

6. A primeira alteração é de pouco valor, 
pois é de supor tenha a Comissão Nacional 
de Belas Artes o mesmo gráu de cultura 
artística e tenha os seus membros a mesma 
idoneidade que a Escola Nacional de Belas 
Artes e os seus dignos professores. É 
mesmo possível seja a Comissão menos 
ciosa da inalterabilidade dos padrões ou 
estilos consagrados possibilitando a 
importação de objetos de arte moderna, que 
boa parte do público aceita e admira. 

7. Quanto à segunda alteração, parece 
aceitável. Os museus particulares, num país 
como o Brasil, em que não há patrimônios 
suficientes para a sua manutenção, precisam 
de renda, o que só lhes será possível obter 
vendendo algumas das obras expostas. E é 
justo se estimule o negocio com o abatimento 
tributário proposto, o qual, facilitando a venda 
e, consequentemente, o enriquecimento do 
patrimônio artístico do país, vale tambem por 
um auxilio da União ao Museu. 

É de notar aqui que o favor não 
beneficia em todos os casos os interessados, 
pois os objetos vendidos nos cinco anos 
seguintes à importação ficam sujeitos ao 
tributo integral. 

Por outro lado, o projeto diverge ainda 
da norma vigente na parte em que esta exige 
que os direitos a serem pagos no caso de 
transferência se calculem sôbre o valor real 
no momento da venda ou cessão. 

Prefere ele basear o tributo no valor da 
data da importação. 

Evidentemente, esta previdência 
simplifica a cobrança, por evitar novas 
avaliações e indagações com as dúvidas e 
discussões consequentes. 

Se é verdade que tal disposição 
favorece os objetos, cujo valor tiver 
aumentado, o mesmo não se dá com os que 
se tiverem desvalorizado. Há compensações. 

8. Prevê-se, na terceira divergência, a 
isenção de 50% dos direitos sôbre as obras 
de arte quanto importadas para exposições 
públicas mediante licença ou autorização do 
Ministério da Educação e, evidentemente, 
sob o seu contról. Ainda aqui a regra serve 
de estímulo e de atração aos grandes artistas 
expositores estrangeiros por que venham 
participar dos nossos certames e trazer-nos 
as lições dos grandes centros de arte do 
mundo. 

9. No fundo, não se trata de 
importações para fim exclusivo de venda do 
que as obras de arte não podem ser 
comparadas ao comum das mercadorias. 

Como os livros, elas carregam consigo, 
alem da utilidade imediata em favor de quem 
as compõe, as importa ou as compra, um 
destino cultural, uma missão de elevação 
mental que se fará sentir pelos anos em fora, 
ajudando a formar gerações de artistas e a 
criar no nosso povo o sentido de beleza e do 
bom gosto, sem o qual não há civilização 
possível. 

O tributo a que estão sujeitas, 
de natureza exclusivamente fiscal, só se 
justifica pelo seu alto preço e porque, 
em regra somente aos ricos é dado possuí-
las, pois o seu resultado financeiro é 
praticamente nulo. Nos últimos cinco 
exercícios a arrecadação das alfandegas 
relativa a entrada desses objetos de arte não 
tem expressão percentual em relação ao total 
do parágrafo – Impôsto de Importação e 
Afins. Nem mesmo chegam eles a constituir 
uma classe entre os quase dois mil artigos da 
tarifa das Alfândegas. Aplica-se-lhes 
o art. 43, da parte preliminar dessa lei tribu- 
 

tária, Decreto-lei nº 2.878, de 30 de julho de 
1940, destinada aos produtos não 
classificados. 

Nem informa o projeto qualquer 
preocupação protecionista. As artes não têm 
pátria. Os grandes e verdadeiros artistas são 
figuras de tôda a humanidade e a sua 
presença entre nós, através das altas 
produções dos seus expositores, muito 
auxiliarão o nosso progresso cultural. 

10. Não se trata de caso inteiramente 
novo. O Congresso Nacional tem 
constantemente concedido isenções em favor 
de obras de arte, seja para igrejas, 
monumentos, etc. seja para o Museu de 
Artes de São Paulo (Lei nº 1.785-A, de 29 de 
dezembro de 1951). 

Isso sem contar as isenções em favor 
de empresas industriais particulares para 
grandes instalações necessárias ao nosso 
desenvolvimento econômico. E não é licito 
reconhecer nelas maior função que ao 
progresso artístico. 

11. Por todas essas razões, a Comissão 
de Finanças opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ferreira 
de Souza, Relator. – Domingos Velasco. – 
Alberto Pasqualini – Alvaro Adolfo. – 
Apolonio Sales. – Joaquim Pires. – Veloso 
Borges. 

 
PARECER 

 
Nº 603 – 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 278, de 1950, que estabelece critério para 
o caso de acesso à carreira de técnico de 
laboratório do Ministério da Educação e 
Saúde. 

 
Relator: – Sr. Senador Joaquim Pires 
As emendas sôbre as quais esta 

Comissão ora opinará tomaram os números 
3, 4, 5 e 6, sendo três delas de autoria do 
ilustre Senador Mozart Lago e a de número 4 
do relator das mesmas. 

Não me julgo impedido de opinar sôbre 
ela porque esta Comissão, em caso idêntico, 
decidiu que não havia incompatibilidade entre 
autor e opinador ou relator; além de que 
qualquer suspeição desapareceria ante o 
parecer contrário à mesma emenda, que 
julgo tratar de matéria estranha que já não 
pode, nessa altura, ser incorporada ao 
projeto em aprêço, devendo ser destacada 
para constituir projeto à parte. 

Quanto à emenda nº 3 acho que a 
mesma está prejudicada pelo substitutivo de 
autoria do eminente Senador Etelvino Lins, 
adotado por esta Comissão e aprovado pelas 
de Finanças, Educação e Cultura e Saúde. 

Assim é que o substitutivo diz: – “Os 
ocupantes de cargos da carreira de Práticos 
de Laboratório, do Ministério da Educação e 
Saúde”, estando, portanto, compreendidos 
naquela generalidade “os interinos” como 
quer a emenda. 

E se êsses, os práticos de laboratório, 
podem concorrer ao acesso a técnicos de 
laboratório, com mais razão os que, como tal, 
já exercem essa função interinamente. 

Quanto à emenda nº 5, quer me 
parecer, apesar de achá-la humana e justa, 
que ela está em flagrante oposição ao que foi 
aprovado pelas Comissões que se 
pronunciaram sôbre o projeto. 

Aceita a emenda, desaparecerá o 
substitutivo, e com êle o concurso de títulos, 
porque a emenda o dispensa, uma vez que 
os práticos interinos exibam diplomas de 
Medicina, Farmácia, Obstetrícia e 
Odontologia, sem gradação entre tais 
especialidades. 

Não devem ser igualmente 
classificados, os que conquistaram a 
laurea com distinção que se distinguiram 
por obras de valor com o prático que 
 

executa o serviço materialmente, ainda que 
com acerto durante 25 anos. 

O meu parecer é contrário à emenda. 
Pelas mesmas razões rejeito a emenda 

nº 6 que manda efetivar os ocupantes de 
cargos de carreira de prático com mais de 25 
anos de serviço O atestado de seus 
superiores hierárquicos de que exerceram o 
cargo durante êsse longo período a contento 
geral, recomendará o candidato à 
classificação no concurso de títulos. Eximí-lo 
do concurso pela imediata efetivação em 
cargo de carreira não me parece ato 
consentâneo com o julgado desta Comissão 
adotando o substitutivo Etelvino Lins. 

Salvo melhor juízo somos pela ilegível 
das emendas apresentadas. 

Sala Ruy Barbosa, em 28 de janeiro de 
1952. – Dario Cardoso, Presidente; Joaquim 
Pires, Relator. – Anisio Jobim. – Fortunato 
Ribeiro – Camilo Mércio. – Aloísio de 
Carvalho, contrário ao projeto e às emendas. 

 
PARECER 

 
Nº 609 – 1953 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, 

sôbre as emendas do Projeto de Lei da 
Câmara número 278-50. 

 
Relator: – Sr. Arêa Leão 
1. E’ a segunda vez que esta Comissão 

é chamada a se pronunciar sôbre êste 
Projeto de Lei de autoria do Deputado João 
Agripino, estabelecendo o critério para o 
acesso à carreira de técnico de laboratório do 
Ministério de Educação e Saúde. Na Câmara 
recebeu o mesmo o nº 278, de 1950 e nesta 
Casa o nº 550, de 1951. Por êle, o acesso à 
carreira, obedecerá ao seguinte critério: 

a) metade das vagas será preenchida 
por candidatos habilitados em concurso, 
observados os requisitos previstos na 
legislação em vigor; 

b) a outra metade será preenchida por 
ocupantes da carreira de prático do 
laboratório, que sejam portadores de diploma 
de Farmácia, Obstetrícia ou Odontologia, 
expedido por escola reconhecida pelo 
Govêrno Federal contem mais de 5 anos de 
serviços prestados em laboratório e 
obtenham habilitação em concurso interno. 

De acôrdo ainda com o artigo 2º não 
havendo candidatos habilitados na forma da 
letra b. as vagas existentes poderão ser 
preenchidas pelos candidatos habilitados na 
forma da letra a. 

2. Seu autor o justifica dizendo que 
existem as carreiras de técnico de laboratório 
e de prático de laboratório, sendo, para o 
ingresso em qualquer delas exigido concurso, 
nos têrmos da Constituição Federal. 
Acontece, porém, que, para a primeira a lei 
exige, ainda, que o candidato seja médico 
por uma das Faculdades reconhecidas, ao 
passo que para a segunda essa exigência é 
dispensada. Sucede, entretanto, acrescenta 
o autor que diplomados em Farmácia, 
Obstetrícia ou Odontologia, ingressando na 
última carreira, adquirem conhecimentos 
especializados da carreira de técnico, 
trabalham com os ocupantes desta carreira, 
fazendo todos os serviços em virtude dos 
conhecimentos adquiridos em longa prática, 
mas estão impossibilitados de ingressar na 
carreira, porque não possuem o diploma de 
médico. Como na prática os auxiliares é que 
fazem os trabalhos dos técnicos, que apenas 
os superintendem, é justo, pois, que, 
satisfeitos determinados requisitos, possam 
eles ingressar na carreira de técnico. 

3. Ouvida nesta Casa a Comissão de 
Constituição e Justiça, opinou a mesma pela 
sua constitucionalidade, sugerindo, 
entretanto, que o artigo 1º ficasse assim 
redigido: 

“Os ocupantes de cargos 
da carreira de práticos de laboratório 
do Ministério da Educação e Saúde, 
 

ficarão sujeitos ao concurso de títulos 
apenas, para o acesso à carreira de 
técnico de laboratório do mesmo 
Ministério, desde que contem mais de 
cinco anos de serviços prestados em 
laboratório”. 

4. A Comissão de Finanças aceitando a 
sugestão, opinou, entretanto que fôsse 
novamente ouvida a de Justiça para se 
pronunciar sôbre a Emenda apresentada pelo 
senador Levindo Coelho, que manda incluir 
na classe “J” da carreira de Técnico de 
Laboratório, os antigos Microscopistas do 
extinto Serviço de Saneamento Rural que 
contarem mais de 10 anos como ilegível de 
laboratório. 

5. Como relator desta Comissão 
opinei favoravelmente à Emenda da 
Comissão de Constituição e Justiça e 
aceitei a sugestão da Comissão de 
Finanças, indo assim o Projeto à primeira 
Comissão, que rejeitou a emenda do 
senador Levindo Coelho por ser 
inconstitucional, visto dispensar o 
concurso, sem o qual não é possível o 
ingresso em qualquer cargo público. 

6. Subindo o Projeto ao plenário, 
recebeu ali três emendas do senador Mozart 
Lago e uma do senador Joaquim Pires. 
Diante disto, voltou novamente a ser ouvida a 
Comissão de Justiça, cujo relator, o senador 
Joaquim Pires, opinou contrariamente á sua 
própria Emenda por julgá-a estranha à 
matéria, devendo, portanto, ser destacada 
para constituir o projeto em separado. 

7. Quanto às Emendas de ns. 3, 5 e 6, 
de autoria do senador Mozart Lago, a 
Comissão se manifestou contrariamente às 
mesmas. De preferência à primeira, porque 
iria contrariar o substitutivo Etelvino Lins, a 
favor do qual já se haviam manifestado todas 
as Comissões ouvidas no processo o que 
não impede que os práticos interinos, aos 
quais se refere a Emenda, concorram com 
práticos de Laboratório efetivos, ao concurso 
de provas no Lugar de Técnico. Quanto à 5ª 
e à 6ª por contrariarem ao dispositivo 
constitucional, que exige o concurso para a 
investidura dos cargos públicos. 

8. Pelas razões expostas, a Comissão 
de Educação e Cultura opina pela rejeição 
das Emendas e aprovação do Projeto, de 
acôrdo, aliás, com o seu parecer anterior. 

Sala das Comissões, em 5 de março de 
1952. – Flávio Guimarães, Presidente; – Aréa 
Leão, Relator. – Luiz Tinoco. – Cícero de 
Vasconcelos. – Sylvio Curvo. 

 
PARECER 

 
Nº 610, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre as 

emendas apresentadas ao Projeto de Lei da 
Câmara número 278, de 1950, que 
estabelece critério para o caso de acesso à 
carreira de Técnico de Laboratório do 
Ministério da Educação e Saúde 

 
Relator: – Sr. Plínio Pompeu 
Ao presente projeto, que estabelece 

critério para o acesso à carreira de Técnico 
de Laboratório do Ministério da Educação e 
Saúde, foram apresentadas, em plenário, 
quatro emendas ns. 3 a 6 que visam a 
ampliar as suas vantagens. 

Considerando que o assunto já foi 
bastante esclarecido em nosso parecer 
anterior, que conclui pela aprovação do 
substitutivo da douta Comissão de 
Constituição a Justiça, e tendo em vista que 
as emendas de plenário o contrariam 
fundamentalmente, opinamos pela rejeição 
das mesmas. 

Sala Joaquin Murtinho, em 1 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente; Plinio 
Pompeu, Relator. – Joaquim Pires. – Ismar 
de Góis. – Apolônio Sales. – Cícero de 
Vasconcelos. – Ferreira de Sousa. – Alberto 
Pasqualini. 
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PARECER 
 

Nº 611, de 1953 
 
Da Comissão Especial sôbre o projeto 

de reforma constitucional nº 1-53, que 
acrescenta dispositivos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

 
Relator – Sr. Attílio Vivacqua. 
1. A presente Emenda Constitucional, 

concisa e lapidarmente justificada pelo 
eminente Senador Mozart Lago, subscrita 
pela maioria absoluta dos membros do 
Senado, reproduz, literalmente, a Emenda 
Constitucional nº 1, de 1952, adotada pela 
Câmara dos Deputados por maioria de 2/3, e 
que, por ocasional falta de ilegível exigido 
pelo Art. 217 da Constituição Federal, não 
alcançou aprovação. 

Não se objetiva a emancipação plena 
do Distrito Federal como unidade federativa 
com poderes de auto-organização conferidos 
aos Estados. O que serpretende é, 
sobretudo, instituir a eletividade de Prefeito, 
ampliando-se, como inevitável corolário, a 
autonomia local. Acrescenta-se ao Art. 4º do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias o seguinte texto: 

“Art. – O atual Distrito Federal será 
administrado por um Prefeito, cabendo as 
funções legislativas a uma Câmara de 
Vereadores, eleitos êstes e aquêles, por 
sufrágio direto, simultaneamente pelo período 
de quatro anos. 

Parágrafo único – A primeira eleição 
para Prefeito realizar-se-á quando se efetuar 
a de Vereadores para a próxima legislatura. 

Art. – O Govêrno Federal não intervirá 
na administração local do Distrito Federal, 
salvo nos casos do art. 7º da Constituição, no 
que lhe for aplicável, ou quando: 

I – se verificar impontualidade no 
serviço de empréstimo garantido pelo 
Govêrno; 

II – deixar de pagar, por dois anos 
consecutivos, a sua dívida fundada. 

Parágrafo único – A Intervenção será 
decretada na forma dos artigos 8º e 
seguintes da Constituição”. 

2. A Emenda não modifica o art. 25 da 
Constituição Federal, que atribui no 
Congresso Nacional competência para 
regular a organização administrativa e 
judiciária do Distrito Federal. Permanecem os 
dispositivos do art. 26 da Lei Magna e seus 
parágrafos 1º e 2º, dispositivos que serão 
aplicáveis ao futuro Distrito Federal, que 
surgirá com a mudança da Capital para o 
planalto central do país. 

Ficar o Distrito Federal sujeito à 
intervenção (Art. 2º do Projeto de 
Reforma) importa em assegurar à União 
maior autoridade em relação aos negócios 
dessa unidade federativa onde confinada 
nas ilegível do art. 25 do Estatuto 
Fundamental. 

Não se trata, pois, como tantas vezes 
se tem inexatamente afirmado e repetido, 
de concessão de autonomia imediata e 
ampla. 

3. Não se altera o art. 4º das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
assim não surge a questão levantada na 
Câmara dos Deputados, no voto do 
Deputado Eurico Salles, e no Senado, no 
douto Parecer do Senador Olavo de 
Oliveira, sôbre a rreformabilidade dêsse 
diploma. 

Essa tése foi brilhantemente refutada 
pelos Deputados Lucio Bittencourt e Afonso 
Arinos, respectivamente, relatores das 
Emendas Constitucionais 3 e 6, e ainda no 
estudo do  Senador Dario Cardoso, 
elaborado na qualidade de relator da 
Comissão Especial nomeada pelo Diretório 
Nacional do PSD. 

Estamos perante uma Emenda aditiva, 
que de modo algum atinge o art. 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
e, portanto, não está em jogo a referida tese. 

4. A propositura da Reforma 
Constitucional em aprêço satisfaz 
plenamente os requisitos do art. 217 da 
Constituição Federal. 

5. A matéria foi examinada nos seus 
aspectos históricos, políticos e jurídicos, nos 
luminosos pareceres emitidos sôbre as 
Emendas Constitucionais 3 e 6 pelos 
deputados Lucio Bittencourt e Afonso Arinos, 
finalmente substituidas pela Emenda que no 
Senado transitou como Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1952. No parecer nº 
1.248, de 1952, adotado pela Comissão 
Especial de Reforma Constitucional, fizemos 
um retrospecto da questão e procuramos 
refutar as objeções suscitadas e lançamos 
argumentos novos, qual o de que a eleição 
do prefeito visa a nossa indispensável 
preparação institucional e política, para o 
próximo advento da autonomia integral, 
decorrente da transferência da Capital (Art. 4º 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias). O atual trabalho do relator 
poderia limitar-se a uma remissão áquele 
parecer. Entretanto, em homenagem aos 
ilustres adversários da Emenda 
Constitucional que se manifestaram sôbre o 
aludido parecer, ou após sua aprovação 
examinaram o assunto, seja renovando 
pontos de vista, seja tentando novas 
objeções, cabe aduzir alguns considerações. 

6. O tema em estudo, muito ao contrário 
do que se tenta inculcar, é um dos mais 
apaixonantes e do mais vivo interêsse para o 
povo da Capital Federal, o qual jamais deixou 
de compartilhar das campanhas pela 
autonomia do Distrito Federal. 

É de assinalar-se que nenhuma 
reivindicação congregou até agora, com tão 
expressiva unanimidade, as bancadas do 
Distrito Federal na Câmara e no Senado, e 
na Câmara dos Vereadores, e os Partidos 
Nacionais, cujos programas consagram a 
outorga da promessa de autonomia do 
Distrito Federal. 

Pode-se dizer que a aspiração do auto-
govêrno da metrópole tem sido, desde os 
primórdios da independência e através os 
vários regimes, uma constante histórica e 
política da muito leal e heróica cidade. 

7. Ao proclamar-se a nossa 
emancipação política, em 7 de setembro de 
1822, a Capital do Império passaria a 
constituir uma de suas municipalidades 
dentro do regime das Ordenações do Reino. 

As instituições municipais consagradas 
nas Constituições do Império, promulgada 
em 25 de março de 1824, assumiram nova 
configuração política na Lei de 1º de outubro 
de 1828, sob a qual se elegeu a Câmara 
Municipal do Rio, instalada em 16 de janeiro 
de 1830. 

O Ato Adicional – lei de 12 de 
outubro de 1934 – increpado de violador 
das franquias municipais, repercutiu no 
espírito dos paladinos das reações 
políticas e populares da Côrte e a 
reivindicação das franquias locais, no 
tocante ao município da Côrte nos 
projetos de Baltazar da Silva Lisbôa, 
1834, ou de Cândido Borges Monteiro, 
Visconde de Itaúna (1.856), o do Marquês 
de Olinda (1862), e no mais importante de 
todos êles, o do Deputado Bezerra de 
Menêzes (1832), e, finalmente, a 
plataforma política do Visconde de Ouro 
Preto, chefe do último gabinete da 
Monarquia, lançada em 7 de junho de 
1889. 

8. Proclamada a República, o território 
do Municipio Neutro passou a ser a sede do 
Govêrno Federal, sob administração 
dissolvida a ilustríssima Câmara Municipal e 
criado o Conselho de Intendência Municipal 
(Dec nº 50-A, de 1890), a questão da 
autonomia do Distrito Federal equiparada à 
dos Estados, teve o seu excelso porta-voz no 
deputado carioca Tomaz Delfino. 

Prevaleceu, entretanto, a autonomia 
limitada, conforme consagravam os artigos 
34, 30 e 67 da Constituição de 1891. 

A tendência autonomista não 
esmoreceu, e repontou vigorosa quando se 
discutiu, ainda em 1891, o projeto de lei 
orgânica para o Distrito Federal. E êsse 
movimento, tão expressivo e poderoso, 
impressionou como principal preocupação de 
Deodoro, que no seu Manifesto de 3 de 
novembro de 1891, lançado para justificar o 
golpe de Estado, increpava o Congresso de 
“pretender chegar ao extremo de desagregar 
do território nacional o Município Federal, 
cortando todos os laços ou afinidades 
polítifcas com os demais poderes 
reconhecidos pela Constituição”. 

No seu manifesto à Nação brasileira, 
firmado pelos membros do Congresso 
Nacional, em 4 de novembro de 1891, êsses 
replicavam com altivez ao ato de fôrca, numa 
afirmação do pensamento: “É assombroso 
que entre os motivos de golpe de Estado se 
ouse alegar a preocupação do Congresso em 
prover à organização municipal, quando é 
certo que a atual administração, que merece 
o apôio pertinaz e invencível do poder 
executivo, tem sido objeto de verdadeiras 
exigências da parte da opinião pública, que 
precisamente aguardava esta medida 
legislativa como um têrmo e seus males. 

O Congresso achou-se em presença de 
um trabalho de organização urgente”. 

9. A incoercível persistência da idéia do 
self-government, para a cidade do Rio de 
Janeiro torna-se vitoriosa na Câmara dos 
Deputados, com o substitutivo de Alcindo 
Guanabara, estabelecendo a eleição direta 
do prefeito e a concessão de poderes 
legislativos à Câmara Municipal. 

O Senado aprovou, porém, a emenda 
de Quintino Bocaiuva restaurando a 
nomeação do Prefeito pelo Presidente da 
República (Lei nº 86. de 1892). 

Ruy Barbosa, que na Constituinte. fôra 
autor da emenda de que resultara o artigo 67 
da Constituição de 1891, tornou-se depois 
um extremo defensor da autonomia da 
Capital da República, especialmente nos 
seus candentes artigos publicados na “A 
Imprensa” em 1899 e 1900. E na sua 
monumental plataforma de 15 de janeiro de 
1910, declamava a autonomia plena para o 
Distrito Federal. 

A Campanha da Aliança Liberal 
desencadeada em 1929, inscreveu na sua 
bandeira a autonomia do Distrito Federal, o 
que passou a ser programa da revolução de 
1930, reafirmado no compromisso solene do 
Sr. Getúlio Vargas. 

10. A Constituinte de 1933, mediante 
discursos notáveis, votou o artigo 4º das 
Disposições Transitórias da Constituição de 
1934, estatuindo a escolha do Prefeito por 
sufrágio direto e imprimindo, conforme dispõe 
a Lei Orgânica de 13 de janeiro de 1935. 
(artigo 1º) autonomia equivalente a dos 
Estados. 

A Constituição de 1937, determinou a 
nomeação do Prefeito pelo Presidente da 
República e atribuiu ao Senado Federal 
competência para legislar sobre tudo que 
dissesse respeito ao peculiar interesse do 
Distrito Federal Este passou, como observou 
o ilustre constitucionalista, Desembargador 
José Duarte, à categoria de um Território 
administrado pela União. Isto coincidia com o 
colapso do regime democrático. 

Na Constituinte de 1946, destaca-se 
com vigor e brilho, a corrente autonomista, 
conduzida não só pela bancada carioca de 
vários partidos, como também por 
numerosos parlamentares dos diversos 
Estados. 

Recusadas as emendas que objetivam 
a autonomia, apresentadas pelos deputados 
José Romero, Jones Correa Senador 
Hamilton Nogueira e outros representantes 
do Distrito Federal. prevaleceu o princípio da 
nomeação do Prefeito pelo Presidente da 
Republica com assentimento do Senado, 
cabendo a uma Câmara, eleita pelo povo, as 
funções legislativas (Artigo 25 parágrafo 1º, e 
2º; 63, nº IV da Constituição). 

O destino da autonomia do Distrito 
Federal ficou associado ao da mudança da 
Capital para o Planalto Central do País, 
quando passará a constituir o Estado da 
Guanabara (Artigo 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias). 

11. Esse retrospecto evidencia que o 
problema da federalização da Capital do 
País, problema mais do que secular não se 
confunde com um simples pregão de 
doutrinas constitucionais e políticas em tôrno 
do sistema federativo nem pode ser 
considerado mero pretexto para agitações 
demagógicas ou partidárias. 

O problema tem raízes na história das 
nossas instituições e seu incessante debate 
criou na alma popular um grande e 
irredutível lastro sentimental formou 
convicções de líderes e de homens públicos. 

A causa sempre tem tido a seu serviço 
uma esplêndida legião de brasileiros ilustres, 
cujos perfis já se destacam no longinquo 
passado do Império – estadistas, políticos, 
professores, literatos cientistas, jornalistas, 
expoentes das Fôrças Armadas – e como 
também já assinalamos, avoluma-se uma 
brilhante literatura sôbre a questão a qual 
enriquece os Anais do Congresso, as 
páginas da imprensa e monografias. 

Nenhuma outra causa terá congregado 
acima das competições e das paixões, com a 
mesma perseverança e unanimidade, a 
mesma pugnacidade e a mesma fidelidade 
os partidos nacionais, os membros da 
representação federal carioca e da Câmara 
Legislativa local. 

A constância de uma idéia e de uma 
campanha, constância que já e uma viva 
perenidade, não pode deixar de significar aos 
olhos da imprensa, dos homens de estudo e 
do legislador uma relevante aspiração 
coletiva a qual quando não encontra o 
aplauso ou a simpatia, deverá merecer 
respeitosa crítica. 

Infelizmente, o movimento político e 
popular que a presente Reforma 
Constitucional traduz, nem sempre tem sido 
examinado com compreensão e a serenidade 
necessárias. 

E, por isto, os argumentos pecam, 
tantas vezes por fundamentos que importam 
até em capitis diminutio cívica e cultural 
para uma das mais adiantadas comunidades 
do mundo moderno, qual a da Cidade do Rio 
de Janeiro, a que se pretende negar a 
maturidade política atribuída as mais 
humildes e obscuras coletividades 
municipais. 

12. Uma das alegações mais reiteradas, 
e também, das mais antigas é a da 
incompatibilidade da coexistência na mesma 
séde do Govêrno Federal e do Govêrno Local 
autônomo. 

Embora não se cogite de autonomia 
completa, essa alegação foi, na verdade uma 
das mais repetidas na tribuna do Senado 
pelos ilustres colegas Assis Chateaubriand e 
Luiz Tinoco em seus brilhantes discursos. 
Trata-se – é preciso reconhecer – de 
argumento colhido em alguns 
constitucionalistas que o invocam desde os 
primórdios da República, debaixo da 
influência do inaplicável exemplo do Distrito 
de Columbia. 

E’ o imprestável paradigna, a respeito 
do qual o Visconde do Uruguai já observava, 
no scéulo passado, a propósito da criação do 
Município Neutro da Côrte, que, no Brasil não 
se davam em igual grau da força as razões 
que tiveram os Estados Unidos para essa 
exceção. 

Ao demais, na sustentação de sua tese, 
não consideram a evolução do nosso regime 
federativo presidencial depois da 
Constituição de 1934, vazado finalmente, nos 
moldes da Constituição de ilegível, que 
consagrou êsse federalismo unificador, tão 
bem definido pelo eminente jurista e homem 
público Dr. José Augusto Bezerra de ilegível. 

13. Essa índole da nossa Federação 
hoje tão característica, não foi tam- 
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bém levada em conta por alguns de nossos 
juristas, dentre êles o insigne Levi Carneiro, 
que, aliás, argumenta antes com a hipótese 
da autonomia plena do que com a hipótese 
da autonomia limitada, como ocorreu no caso 
da Emenda Constitucional ora em exame, 
colimando apenas o provimento do cargo de 
Prefeito por sufrágio direto. 

Este aspecto da questão foi abordado 
no parecer nº 1.248, onde dissemos: 

"A União, além da competência que Ihe 
confere o artigo 25 da Constituição para 
regular a organização administrativa do 
Distrito Federal, dispõe através da mais 
completa unificação jurídica alcançada numa 
federação democrática de ampla ou exclusiva 
competência para organizar, dirigir ou 
superintender os setôres básicos da 
organização do trabalho; da ordem financeira 
e econômica; da disciplina e das profissões; 
da defêsa nacional e da segurança social, 
inclusive no tocante as polícias estaduais e 
sua mobilização ao lado de outros poderes. 
Compete-Ihe estabelecer, normas de 
proteção da saúde diretrizes e bases de 
educação e, ainda de explorar diretamente 
ou conceder serviços de telégrafo; de 
rádiocomunicação; de telefones 
interestaduais e internacionais de navegação 
aérea e de vias férrea (artigo 5º) Cabe-lhe 
ademais, dispôr em lei federal, sôbre o 
regime da emprêsas concessionárias de 
serviços públicos, estaduais e municipais, e 
sôbre fiscalização e revisão das respectivas 
tarifas (artigo 151). 

Mediante a arma poderosíssima da 
intervenção pode assegurar na ordem 
estaduaI e municipal a obsevância dos 
princípios fundamentais do regime federativo 
e democrático art. 7º " 

Por fim, a organização federal se 
articula e entrosa num sistema de Justiça 
nacional, em que os órgãos judiciários 
estaduais são organizados e funcionam 
dentro de paradigmas e garantias 
constitucionais uniformes. 

Não há como temer que, com a 
existência de um Prefeito eleito, ocorram 
choques de competência capazes do 
Govêrno da República ou o interêsse 
afetar sem remédio, a atividade do 
nacional. Dentro do nosso mecanismo, 
institucional, não estaremos, pois, diante 
daquele perigo político, a que se referiu 
Barthelemy e resultaria da organização, 
ao lado dos poderes centrais, de poderes 
locais demasiado poderosos. Ainda 
mesmo, se porventura falhasse o bom 
senso cívico do eleitorado, na escolha do 
chefe do govêrno da Cidade, êste 
mecanismo de freios e Contra-freios, 
controlado, como é pela União, 
possibilitaria meios de evitar os conflitos 
ou desarmonias, no campo, 
administrativo, o que, aliás, jamais se 
verificou em problema de importância. E 
isto pode ser ilustrativamente salientado 
com o que ocorre entre os governos 
estaduais e os prefeitos eleitos das 
capitais. 

A Emenda conserva a competência do 
Congresso Nacional prevista no Artigo 25 da 
Lei Magna. Além disso, introduz a inovação 
da intervenção no Distrito Federal (artigo 2) 
Se esta inovação lhe empresta uma 
característica de Estado-Membro, assegura 
entretanto, maior autoridade à União. A 
Emenda dir-se-ia sob medida para trancar a 
porta aos temores e preocupações daqueles 
que receiam possa o Govêrno Federal tornar-
se um hóspede inquieto ou mal acomodado 
do Govêrno da Cidade. 

14. A União entre nós é summa 
potestas, que intervém profundamente nos 
domínios da vida econômica financeira e 
exercite suprintendência sôbre as relações 
de caráter federativo. 

Tudo isto é inconfrontável com o 
descentralizado regime federativo norte-
americano de uma quase-soberania estadual. 

Observara Bryce que "através de  
uma Ionga vida, um americano não  
pode tomar conhecimento do Govêrno 
 

Federal, exceto quando vota em eleições 
federais ou congressionais, compra um 
cigarro como sêlo da União dirige uma 
reclamação contra os Correios ou quando 
abre as malas no porto de Nova Yorque, ao 
regressar de uma viagem à Europa". 

Olhando para o imenso conjunto de 
funções do govêrno Iocal, que nos 
Estados Unidos exerce a principal soma 
de autoridade legislativa sôbre o povo, 
acrescentava Bryce que, Jefferson não 
estava inteiramente errado ao afirmar que 
o Govêrno Federal no era mais do que o 
Departamento Americano dos Negócios 
Estrangeiros. 

15. Será ainda mais incompreensível 
que em apoio da tese contrária ao 
princípio da Emenda se retorne a 
longínquo passado do Congresso 
Continental de Filadélfia, quando a 
Confederação Americana surgia incerta e 
quando para aterrorizar e ameaçar a débil 
autoridade central nascente não foram 
necessárias mais do que 80 (oitenta) 
soldados do Exército da lndependência 
maltrapilhos e famintos que apenas se 
recusaram a obedecer à ordem de 
dispersão transmitida por Alexandre 
Hamilton. 

O exemplo do Distrito de Colúmbia 
impôsto pela necessidade de localizar a 
Capital em território não subordinado aos 
poderes estaduais – a Capital Itinerante, 
que se deslocara de Filadélfia para Nova 
Jersey, Clynton e Anápolis – continua, 
apesar do tudo, a ser invocado, mesmo 
depois que as plataformas partidárias, 
tanto a do Partido Democrático como a do 
Partido Republicano consagraram o 
compromisso da concessão de ilegível ao 
Distrito de Colúmbia o que vem sendo 
vivamente debatido há anos. 

O projeto de lei dos Senadores Case e 
Keufauver aprovado pelo Senado recusado 
pela Câmara dos Representantes (District of 
Colúmbia Charter Act) deverá ser renovado 
com possível êxito, em face dos 
compromissos das aludidas plataformas 
partidárias. 

Além do mais, os constitucionalistas 
americanos condenam o regime legal do 
Distrito de Colúmbia em que zidos a Sleeping 
Citízens – Munro os respectivos habitantes 
ficam redu-United States, pag. 504 – Ed. de 
(The National Government of the 1940). 

Nesta hipertrofiante República 
Presidencialista, neste federalismo 
centralizador, será uma personagem 
imaginária, êsse assustadiço habitante do 
Catete ameaçado pelo dono do Paço 
Municipal. 

O eminente parlamentar e consagrado 
professor Raul Pila, depois de afirmar que 
não há como conciliar com a organização 
federativa qualquer à restrição à autonomia 
local, conclui: 

Se, como se acha, o govêrno autônomo 
da Capital Federal pode embaraçar a ação 
do Govêrno Nacional o mesmo se poderia 
dizer dos governos autônomos de todos os 
Estados e todos os Municípios do país. E, 
ainda mais e melhor, se poderia dizer que o 
Govêrno Nacional é quem pode perturbar a 
ação dos govêrnos locais, seria, portanto, a 
adoção do sistema unitário, a fim de corrigir a 
danosa interferência de uns govêrnos sôbre 
outros. 

16. Não será aceitável a afirmação que 
se avançou, de que a Emenda quebraria o 
sistema federativo. Ao contrário, ela amplia a 
estrutura da Federação aumentando os 
poderes autonômicos de uma de suas 
unidades, sem qualquer prejuízo da 
autoridade da Nação. 

Com razão afirmou Jeflinek que a 
formação do Estado Federal é um puro fato 
que escapa à análise jurídica. 

Ocorre uma infinita variedade de  
tipos de organização federativa e através  
da história e os estudos atuais e sua 
definição bastariam para torturar as  
mais seguros tratadistas, como o dos 
Estados Unidos, o do México o da 
 

Argentina o da Venezuela e como os 
existentes na comunidade e nações 
britânicas – Canadá, Austrália, União da 
África do Sul, a India, e ao lado dêsses 
exemplos, a União Soviética. Em vão, e 
nem tão pouco nenhum especialista na 
matéria buscou modelos de sistema 
federativo com linhas puras, formando 
conjuntos arquitetônicos de política. 

Há um sem número de teorias para 
caracterização do Estado Federal, e para 
exemplificá-lo seria suficiente lembrar 
alguns nomes da interminável galeria de 
corifcus dessas teorias, como 
Toequeville, Bryce, Calhoum. Wait, 
Rosin Laband, Monscheli, Viltougby, G. 
Scelle, Brunel, Durand Verdroas, J. L. 
Kunz, JeIlinek, Borel e entre nos Tavares 
Bastos, Pontes de Miranda, 
Themístocles Cavalcanti Levi Carneiro, 
em Federalismo e Judiciarismo". 

Nos Estados Unidos o federalismo que 
partiu da idéia de unidades confederadas, de 
unidades co-soberanas já sofreu grandes 
transformações. 

Trata-se da unidade representada pelo 
poder federal e combinada com a 
descentralização. 

A União é potestas summa, e a 
soberania compartilha-se de uma 
distribuição de competências políticas e 
administrativas. 

Compete ao Congresso Nacional 
regular a organização administrativa e 
judiciária do Distrito Federal (artigo 25 da 
Constituição) podendo, segundo a 
interpretação prática desse texto 
constitucional federalizar serviços que 
interessem ao Govêrno da República, à 
ordem e à segurança nacionais como os de 
polícia de comunicações de energia e 
iluminação, etc. 

Aprovada a Emenda Constitucionais 
não caberá ao Distrito Federal poderes de 
auto-organização. 

Todavia, é necessário considerar que 
o Congresso Nacional é, para o Distrito 
Federal, legislatura com poderes limitados 
pelas disposições constitucionais, que a 
êste atribuem competência expressa para 
legislar sôbre impostos, taxas e 
contribuição de meIhorias (artigos 26, 
parágrafo 4º 30 da Constituição); e, 
portanto, acerca de sua arrecadação, 
aplicação, utilização de seus bens e 
serviços e os negócios de sua economia 
(artigos 19, IV a 30, III) operações de 
crédito externas (artigo 63, II) organização 
de seus sistemas de ensino (artigo 171). 

São faculdades autanômicas que a Lei 
Magna outorga ao Distrito Federal. 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito 
Federal (Lei nº 217, de 18 de Janeiro de 
1946) prescreve que compete ao Distrito 
Federal, exercer, em geraI, todo e qualquer 
poder que lhe não seja negado explícita ou 
implicitamente por cláusula expressa da 
Constituição ou de Lei Federal. 

Com a preocupação de equipará-lo a 
um Estado-Membro, confere-lhe poderes 
para elaborar leis supletivas ou 
complementares da Legislação Federal, nos 
têrmos e limites do art, 6º da Constituição. 

A competência conferida ao Senado, 
pelo art. 14 da Lei nº 217, para apreciar só 
Vetos do Prefeito, o qual restabeleceu a 
tradição firmada sob o regime da 
Constituição de 1891, é a questão estudada 
no aludido Parecer, onde se observou que a 
eleição do Prefeito determina, 
necessariamente, o reexame dêsse 
dispositivo legal sôbre a matéria. 

Em virtude dos poderes, que, nos 
têrmos da Emenda proposta, a União 
conservara, não é, pois, de recear-se choque 
entre o govêrno central e o local, que não 
possa ser evitado ou corrigido dentro do 
mecanismo constitucional. 

Amplia-se, sem prejuízo da autoridade e 
da soberania da União, a autonomia de uma 
das unidades da Federação, aquela que a Lei 
Magna já investiu na categoria de futuro 
Estado. 

O Distrito Federal conserva a estrutura 
e a função política que lhe cabem no sistema 
federativo. 

Não há, portanto, como cogitar-se do 
exame da Emenda em face do artigo 217 § 6º 
da Constituição. 

15. Entre as razões já invocadas perante 
esta Comissão, para justificar a Emenda 
Constitucional, incluímos a da futura mudança 
da Capital para o Planalto Central do País em 
cumprimento do artigo 4º do Atr. das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Trata-
se, como dissemos, da uma dessas decisões 
fundamentais da Assembléia Constituinte, 
como as conceitua Carlos Schmidt. A 
interiorização da sede do Govêrno Federal ao 
mesmo tempo que obedece às realidades 
geográficas e aos imperativos do nosso 
progresso, já concretiza uma imperecível 
aspiração nacional. 

Não será possível retardar e muito 
menos fraudar a execução dêsse preceito 
constitucional, já regulado na Lei nº 1.863 de 
5 de janeiro de 1953, que prescreve prazos 
para os necessários estudos e determina, 
também providências ilegível à organização 
do Estado de Guanabara. 

O Decreto nº 32.976, de 8 de junho de 
1953, criou a Comissão Especial incumbida 
dos estudos definitivos para localização da 
futura Capital. Conhecidos são os propósitos 
do Senhor Presidente da República no 
sentido de cumprir êsse mandamento da 
Constituição, o que constitui hoje um 
compromisso de todos os partidos. 

O art. 4º das Disposições 
Constitucionais Transitórias, criando uma 
nova unidade federativa – o Estado da 
Guanabara – é insuscetível de reforma, 
visando a supressão dêsse dispositivo ou o 
adiantamento da transferência da Capital. 
Isto seria ilegível a composição da própria 
Federação, numa infringência ilegível do 6º 
do art. 217 da ilegível 

Aberto, assim, o período de transição 
para a completa autonomia do Distrito 
Federal, inclusive com a determinação 
prevista na referida Lei nº 1.803 de 
providências para organização do Estado da 
Guanabara a entrega da escolha do Prefeito 
ao eleitorado carioca é um passo necessário 
e inadiável e tem o cunho da sinceridade dos 
propósitos de cumprimento da cláusula 
constitucional impostorável. 

16. A Constituição como vimos, já criou 
o Estado da Guanabara artigo 4º § 4º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias) 
o que, portanto, pressupõe o reconhecimento 
de que o Distrito Federal possui todas as 
condições financeiras e políticas para 
assumir a categoria de Estado. Aliás, a 
cidade do Rio de Janeiro figura como a maior 
contribuinte para o Tesouro da União no 
qüinqüênio de 1947 a 1951. A sua receita 
para o exercício corrente foi orçada em Cr$ 
5.283.270,00.00. 

Base principal da defesa nacional pôrto-
chave dos sistema de transportes, o Rio de 
Janeiro é o segundo porto do país no 
intercâmbio interno e externo. Seu comércio 
e sua indústria, graças a sua excepcional 
situação geográfica de centro distribuidor, 
encontram os mais seguros e definitivos 
fundamentos da expansão e prosperidade. 
Os temores daqueles que chegam a afirmar 
que o futuro Estado da Guanabara não 
poderá suportar os encargos da sua 
administração autônoma, se não fossem 
infundados, nada valeriam, porém, contra o 
preceito constitucional que o criou. 

17. No parecer nº 1.284, item 19, 
examinamos, exaustivamente essa obstinada 
e despropositada alegação que se faz contra 
os movimentos autonomistas do Distrito 
Federal – a falta de maturidade para compor 
o seu govêrno. 

É uma argüição das mais chocantes e 
injustas para uma coletividade que ao lado de 
suas gloriosas tradições, exibe perante o 
mundo admirado o mais alto padrão de 
cultura e civilização. 

Os que, sob a impressão dos erros  
e desvirtuamente das instituições re- 
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presentativas, negam a um dos mais cultos 
eleitorados do país essa chamada 
maioridade política, não refletem que êsses 
erros e desvirtuamentos são ainda 
imperfeições das mais avançadas 
democracias. Além disto, obliteram co mais 
belos capítulos de civismo da Cidade que, já 
muito antes do ilegível do regime de 
liberdade eleitoral, se erigia, tantas vêzes, em 
impugnável baluarte contra as iras e a 
violências do poder, e sagrava nas urnas, em 
pleitos memoráveis, os candidatos da sua 
predileção. 

"A própria tradição histórica do Brasil – 
diz o notável manifesto da União Autonomista 
Carioca do Povo Brasileiro – situa o Distrito 
Federal como centro de irradiação de todos 
os movimentos cívicos que refletiram na 
consciência brasileira, e se transformaram 
em campanhas de repercussão nacional. 
Nossa terra foi sempre o baluarte avançado 
da soberania do Brasil. Ainda em nossos 
dias, êsse berço de grandes lutas ofereceu 
um exemplo eloqüente de reação disciplinada 
contra os adversários da Democracia, 
clamando nas ruas pela declaração de guerra 
às potências totalitárias, lançando o Brasil na 
campanha heróica pela redenção da 
Humanidade. 

O remédio contra os vícios da vida 
pública não será trancar as urnas ao povo do 
Distrito Federal, para a escolha do seu 
governador. 

O que se impõe aos responsáveis pela 
educação e direção de uma comunidade tão 
rica de valores éticos e culturais, de 
brasilidade e de humanismo, é trocar o seu 
egoísmo e indiferentismo pelas atitudes e 
lutas cívicas, seja militando corajosamente, 
seja orientando e mobilizando êsses valores 
para a regeneração dos costumes políticos e 
para a defesa e aperfeiçoamento da 
democracia. 

A Emenda Constitucional atende a uma 
justa aspiração popular do Distrito Federal e 
às conveniências do regime democrático e 
federativo. 

18. Em face do exposto, a Comissão 
Especial, reportando-se ao citado parecer nº 
1.248, opina pela aprovação do Projeto de 
Reforma Constitucional. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 
1953. – Mello Vianna. Presidente – Attilio 
Vivacqua, Relator – Luiz Tinoco, vencido – 
Anisio Jobiom – Hamilton Nogueira – 
Alencastro Guimarães – Gomes de Oliveira – 
Aloysio de Carvalho – Camilo Mécio – Mozart 
Lago – Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 612, DE 1553 

 
Da Comissão de Redação, Redação 

para 2º discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 48, de 1952. 

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

2ª discussão do Projeto de Lei nº 48, de 
1952, de iniciativa do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 15 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Costa Pereira. 
Relator. – VeIIoso Borges. – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 612-53 

 
Redação para 2ª discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 48, de 1952, que 
modifica os artigos 3º, II, 4º, parágrafo único, 
5º §§ 4º, 5º e 6º da Lei nº 1.505, de 19 de 
dezembro de 1951, no tocante a ações 
rescisórias e mandados de segurança. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São feitas na Lei número 

1.505, de 19 de dezembro de 1951, as 
seguintes modificações: 

1ª) Redija-se assim o inciso II, do art. 3º, 
mantido o respectivo parágrafo único: 

II) – processar e julgar; 
a) os mandados de segurança 

impetrados contra ato do Prefeito do Distrito 
Federal, do chefe de Polícia, 

dos Juízes de Direito e dos Juízes 
substitutos; 

b) as ações rescisórias de sentença de 
primeira instancia; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos da sua competência 
originária". 

2ª) Dê-se ao parágrafo único do art. 4º a 
seguinte redação: 

"Parágrafo único – Também competirá 
aos Grupos de Câmara processar e julgar: 

a) as ações rescisórias dos seus 
acórdãos e dos de Câmara Cíveis isoladas; 

b) o agravo do despacho que não 
admitir os embargos ou as revistas aludidos 
neste artigo, ou declarar tais recursos 
renunciados ou desertos. 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos de sua competência 
originária". 

3ª) Acrescente-se ao art. 5º mais um 
parágrafo, passando os §§ 4º 5º e 6º, 
respectivamente, a 5º, ilegível e 7º: 

§ 4º – Não se distribuirá ilegível 
rescisória de acórdão de Câmara isolada ao 
de Câmaras de que a prolatora fizer parte, 
nem a ação rescisória de acórdão de Grupo 
de Câmaras ao Grupo que o prolatou". 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor dez 
dias depois de publicada e se aplica aos 
processos em curso, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
PARECER 

 
Nº 613, DE 1953 

 
Da Comissão Diretora Redação final do 

Projeto de Resolução número 10, de 1953. 
 
Relator: Sr. Alfredo Neves. 
A Comissão apresenta a redação final fl. 

anexa, do projeto de Resolução nº 10, de 
1953. 

Sala da Comissão Diretora em de julho 
de 1953. – Marcondes Filho. Presidente. – 
Alfredo Neves, Relator – Vespasiano Martins. 
– Francisco Gallotti. – Ezequias da Rocha. – 
Costa Pereira, – Prisco dos Santos. 

 
ANEXO AO PARECER N" 613-53 

 
Redação Final do Projeto de Resolução 

nº 10, de 1953, que aposenta 
compulsoriamente Miguel Caselli, Auxiliar de 
Portaria do Senado Federal. 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou e, nos têrmos do artigo 27, letra n, 
do Regimento Interno, eu promulgo a 
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º – Fica aposentado, nos têrmos 

do art. 191, item II, da Constituição Federal, 
com os vencimentos integrais do padrão "L" e 
a gratificação adicional correspondente, por 
contar mais de 45 anos de serviço, Miguel 
Caselli, Auxiliar de Portaria do Senado 
Federal. 

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

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, primeiro orador inscrito. 

O SR. HAMLTON NOGUEIRA (*) – Sr. 
Presidente, comemora-se, hoje, pela primeira 
vez no Brasil, o Dia do Comerciante. 

A idéia surgiu na Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola da Cidade de Nova 
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 
Transmitida à Confederação Nacional do 
Comércio, foi aceita e, por deliberação dos 
delegados e representantes de tôdas as 
Federações do Comércio, que constituem o 
Conselho Nacional, resolveu a Confederação 
Nacional patrocinar êsse dia. 

A idéia cresceu, concretizou-se e na 
outra Casa do Congresso já foi apresentado 
projeto pelo nobre Deputado 
__________________ 
(*) Não doi revisto pelo orador. 

Ulisses Guimarães, oficializando a 
data. 

A propósito, o Dr. Brasilio 
Machado Neto, Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio, 
enviou ao comercio de todo o país a 
seguinte mensagem: 

"Pela primeira vez se vão reunir 
nas sedes de suas entidade 
associativas os comerciantes de todo o 
Brasil, para a celebração do dia a êles 
consagrado – 16 de julho. 

A efeniéride de Cairú – expoente 
de que se orgulha a grande classe – 
passa desta maneira a ser também sua 
data. 

Volvendo o olhar para o longo 
período decorrido desde a abertura dos 
portos brasileiros, de 1808 aos nossos 
dias, podem sen .tir-se tranquilos os 
homens do comércio, com a 
consciência do muito que fizeram pelo 
país, do que lhe deram de amor e 
dedicação, do que contribuiram para 
seu progresso e bem estar. 

Revemo-nos na atividade dos 
nossos maiores, influindo na evolução 
histórica, no nascimento dos núcleos 
urbanos, na conquista dos sertões. 
Indentificamo–nos distribuindo bens e 
serviço. a todos os centros de 
população dos mais importantes aos 
mais longínquos, exportando os 
produtos nacionais; proporcionando 
recursos para importar mercadorias, 
matérias primas e maquinarias 
indispensáveis ao progresso e à 
subsistência do povo. Evoluimos 
material e espiritualmente com a Pátria 
comum, não agindo em têrmos de 
egoismo individualista, de interêsse 
pessoal ou de grupos, mas com a 
consciência dos grandes problemas 
coletivos, dêles participando pela ação 
conjugada de nossas entidades. 

Nenhuma iniciativa de assistência 
social, nenhuma campanha de fins 
humanitários, beneficentes, educativos 
ou cívicos, foi levada a efeito sem a 
contribuição preponderante – quando 
não pela iniciativa – do comerciante, 
em tempos normais, como nas épocas 
de calamidade, 

Temos bem servido a nossa terra, 
Esta, a certeza que nos deve confortar 
e estimular, face à incompreensão e à 
malevolência com que, periòdicamente, 
se atira sôbre nossa classe a 
imputação de causadora das 
dificuldades ou do encarecimento da 
vida. 

Colocados na extremidade da 
escala da produção, em contacto direto 
com o consumidor, temos servido de 
pararaios da má vontade pública em 
muitas circunstâncias, voltada contra 
os resultados de situação econômica 
que , fomos os primeiros a prevêr a 
apontar. 

Inconformados com tão injusto 
labéu o que mais podemos desejar 
nêste primeiro "Dia do Comerciante" 
será compreensão e justiça. 

Estamos certos de que elas não 
nos serão negadas por todos os que 
analizarem imparcialmente essa 
atividade, sem esquecer que o simples 
fato de estarmos colocados por trás de 
um balcão ou de uma mesa de 
escritório, não nos torna maus 
brasileiros nem menos patriotas que  
os demais Somos também 
consumidores, e os males que  
afligem a coletividade atingem a todos 
nós, 

Compreensão e justiça – eis o 
voto da grande classe, que entre os 
mais legítimos motivos de júbilo  
festeja pela primeira vez todo o país o 
"Dia do Comerciante", volvendo  
seu pensamento para -o bem do Brasil. 
A ela rogamos as fraternais 
congratulações da Confederação 
Nacional do Comércio". 

Sr. Presidente, tem razão o  
ilustre Presidente da Confederação 
Nacional 

do Comércio em defender o papel da sua 
classe na evolução econômica e política do 
povo brasileiro. 

Contra os comerciantes tem havido 
cerrados ataques. E' claro que nem todos 
merecem a nossa estima respeito e 
consideração, Não, porém, pelo fato de 
serem êles comerciantes; antes po rserem 
homens que perderm a noção da dignidade 
são traidores do espírito – e êsses traidores 
do espírito se encontram em tôdas as 
classes sociais. 

Os erros apontados – e eu mesmo 
tantas vezes fiz aqui – não se dirigem à 
classe nobilíssima dos comerciantes, e sim 
àqueles que traem a sua honrosa missão 
na história universal e no intêresse do 
nosso país. 

Devemos ao comércio as relações 
internacionais. Por vezes os contactos 
comerciais são muito mais interessantes do 
que os epidérmicos, em cock-tais e 
reuniões elegantes nos quais as pessoas 
conversam duas e três ho ras, para depois 
não mais se reconhecerem. 

O contacto comercial é. inicialmente 
de interêsses; mas proporciona a o 
conhecimento dos homens e é igual em 
todas as regiões, 

Foi o comércio o realizador da 
fraternidade universal. 

Foi tambem um comerciante quem, 
sem abandonar sua qualidade, sem 
maiores conhecimentos científicos,  realizou 
uma grande descoberta. Ainda ontem o 
citei: Leenwenhocck, negociante holandês 
de linho, que, nas de horas de lazer, tinha 
seu hobby como se diz hoje, e 
eperfeiçoava microscópio Mais de 
trezentos dêsses aparelhos estão em 
Londres e êle, comerciante, se tornou um 
homem célebre  e teve seu nome inscrito 
na Real academia de ciências de Londres e 
não so aperfeiçoou o microscópio como foi 
precurso da teoria microbiana das 
doenças Pasteur e Kock não ilegível 
relizado trabalhos extraodinários não 
fossem a horas de lazer, de que se 
aproveitou nobremente o comerciante de 
linho da Holanda. 

ilegível não sao higienistas também 
ilegível a palavra "quarentena". Consistia 
em fazer com que o navio oriundo de porto 
onde havia doença epidêmica 
permanecesse afastado do lugar de destino 
por quarenta dias a fim de que morressem 
os doentes a bordo ilegível moléstia 
desaparecesse. 

E' indiscutível que a "quarentena" do 
século passado representou papel 
importante na profilaxia internacional das 
doenças; mas hoje não mais dela lançam 
mão. Empregam o têrmo em sentido 
diferente. Não entrarei em apreciações a 
êsse respeito. Seria um capítulo um pouco 
diverso da história. Pois bem: a quarentena 
não partiu de nenhum higienista de nenhum 
médico; foi idéia de um comerciante de 
Veneza, e se demonstrou providência 
eficiente na prevenção das doenças. 

Teve razão o ilustre presidente da 
Confederação Nacional do Comércio em 
escolher o 16 de julho, efeméride de Cairu, 
para o dia do comerciante. Todos nos 
recordamos com prazer do formoso 
discurso do nobre Vice-Presidente 
Marcondes Filho quando se comemorou 
nesta Casa, o centenário do Código 
Comercial. 

O SR. MARCONDES FILHO: – 
Agradeço a distinção de V. Ex.ª. Desejo 
apenas lembrar que o Código Comercial, 
que preside à vida econômica do Brasil há 
mais de um século, teve como autores, 
entre juristas brasileiros, diversos 
comerciantes, que levaram a contribuição 
da sua existência para uma lei que produz 
efeitos há mais de cem anos. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A 
contribuição de V. Ex.ª é sempre a 
preciosa. 

Cairu, grande estadista, patriota e 
político, foi um dos mais altos 
representantes da catolicidade no Brasil. 
Em plena Assembléia Constituinte do 
Império, ajoelhava-se persignava-se para 
defender sua fé e demonstrar o 
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respeito humano numa época em que a 
impiedade começava a devastar a Terra de 
Santa Cruz. 

É evidente que Cayrú recebeu a 
contribuição de comerciantes para elaborar 
o Código Comercial, ainda hoje um 
monumento, como muito bem afirmou o 
nobre Senador Marcondes Filho. 

O ilustre Presidente da Confederação 
Nacional faz referência ao papel do 
comércio na evolução histórica e 
econômica do povo brasileiro. Só quem 
conhece o Brasil verdadeiro – que não é o 
do litoral, muito bom, mas o das montanhas 
e das planícies protegidas pelas serras – 
só aqueles que visitam nossas cidades do 
interior podem verificar o papel civilizador 
que os comerciantes exercem nos 
municípios e nas pequenas cidades. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem 
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: — E' 

nas casas comerciais que se reunem os 
intelectuais, os políticos; é nas casas de 
comécio que se dão os encontros das 
pessoas interessadas no bem comum e na 
vida política, social e cultural do Brasil. 

Senhor Presidente, estou certo de 
que o Senado considera o Dia do 
Comerciante uma justa homenagem à 
grande classe que tanto tem trabalhado 
para o enriquecimento do nosso patrimônio 
econômico e moral; e de que quando 
chegar a esta Casa o projeto apresentado 
na Câmara dos Deputados, o Senado 
opinará pela sua aprovação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Não se achando presente o nobre 
Senador Mozart Lago, dou a palavra ao 
nobre Senador Kerginaldo CavaIcanti, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*): – Sr. Presidente, ontem, quando 
proferia nesta Casa oração das mais 
brilhantes o nobre Senador pelo Distrito 
Federal, Professor Hamilton Nogueira, 
acompanhei, como muitos dos nossos 
colegas, aquela explanação, que tanto 
interessava a todos nós... 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– ... e, afinal, trouxe ao nosso espírito uma 
quietute confortadora. 

Pois bem, por ocasião daquela explicação 
tão minucidente, o meu pensamento 
transportava-se para a situação desta capital, 
desta leal cidade de São Sebastião, flagelada 
por tantos males e ainda, para cúmulo dos seus 
infortúnios, castigada pela estiagem, que vem 
determinando medidas de racionamento da 
energia elétrica, e tornando tão triste esta  
monumental. Como a imaginação tem caprichos 
e se deixa por vêzes, levar pela fantasia, 
também levei minha ideação a um passeio que 
fizemos a Ribeirão das Lages, a convite da 
direção da Light, para apreciação das obras 
extraordinárias que ali realizava. 

Recordo-me que, naquele ensejo – 
recebidos aliás mui gentilmente – se nos 
ofereceu a oportunidade de ouvir a preleção de 
um dos engenheiros nacionais que ali 
trabalham, com o propósito de mostrar o alcance 
das obras empreendidas, o seu vulto, o que 
significa para a população do Distrito Federal. 
Embora leigo na matéria, não fugi a uma 
interpelação, de que foram testemunhas alguns 
dos ilustres colegas. Indaguei se, depois de 
concluídos aqueles trabalhos, estaria 
definitivamente assegurado a esta Capital o 
abastecimento dágua e de energia elétrica. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Não obstante a discreção da resposta 
que reconheci um tanto ou quanto evasiva, 
cheguei à conclusão pelo que ouvi – aliás, 
devo dizê-lô desalentadora para mim – de 
que as obras quando muito atenderiam 
durante dez anos às necessidades da Capital 
da República. 

Daí porque, Sr. Presidente, quando  
meu nobre colega Othon Mader – e lamento 
não se encontrar S. Ex.ª presente – por mais 
de uma vez, historiou aquele nosso passeio, 
tive de, em pequenos apartes, lançar dúvidas 
que não levei por diante, pela  
deficiência técnica natural dos  
meus conhecimentos, mas que  
importavam incontestàvelmente, numa 
interrogação que os fatos vieram, 
infelizmente, confirmar. 

As agruras domésticas de cada um de 
nós, aos orçamentos estourados trimestral ou 
semestralmente, vem acumular-se numa 
agravação de sofrimento, o racionamento da 
energia elétrica, indispensável, é certo, mas 
que bem poderia ter sido evitado se a Light, 
em tempo útil, houvesse tomado providências 
para fazer frente às contingências do 
momento. 

Terão as donas de casa, de hoje em 
diante, como mais um de seus misteres, de 
ficar alertas aos medidores de luz, sob pena 
de um corte inexorável. 

Quer dizer, Sr. Presidente, muitos  
são os males que se abatem sobre  
essa cidade. Males econômicos e, até 
mesmo – porque não dizer? – males de 
ordem moral. 

Não quero recusar à Light o direito  
de advertir a população desta Capital  
de que a sua capacidade se encontra às 
vésperas de esgotamento com as 
conseqüências mais desastrosas para a 
indústria, o comercio e mesmo, para a vida 
particular. 

O SR. ALFREDO SIMCH: – Permita-me 
V.Ex.ª. Acompanho o discurso brilhante de V. 
Ex.ª em relação aos trabalhos grandiosos, 
verdadeiramente gigantescos que a Light 
está fazendo na região do Ribeirão das 
Lages. O que descreve V. Ex.ª, quanto à 
deficiência da energia elétrica distribuida por 
essa Companhia, é uma decorrência natural 
de todo o abastecimento de energia elétrica 
quando fornecida através de sistemas 
hidráulicos ou de hidro-elétricos. Se a  
Light, como declarou V. Ex.ª, tivesse  
pensado em tempo e preparado usinas 
térmo-elétricas, para reforço eventual do 
serviço hidráulico, o que depende do tempo e 
não do homem, teriamos a flutuação 
melhorada. 

O SR. KERGINALDO CAVAICANTI: – 
Sr. presidente bem sábias e esclarecidas as 
palavras, em aparte proferidas pelo nobre 
Senador Alfredo Simch, que tão dignamente 
representa o Rio Grande do Sul. Corrobora S. 
Ex.ª as minhas assertivas e evidência, de 
maneira irretorquível a responsabilidade que 
à Light cabe na situação que aflige os 
habitantes do Distrito Federal. 

Sr. presidente, se o que vem ocorrendo, 
se verificasse numa empresa autárquica ou 
do Govêrno, logo o capitalismo ergueria a voz 
para proclamar a ineficiência do 
intervencionismo estatal e elevar a 
exceisitude da iniciativa privada. Na hipótese, 
porém, quem se mostra deficiente, seja na 
programação, seja na realização dêste 
serviço, é uma emprêsa estrangeira, 
concessionária de serviços públicos, de tal 
forma imprevidente que, já agora, seria 
aconselhável tomasse o Govêrno resolução 
de lhe mandar uma mensagem pedindo sua 
encampação, para enfrentar as dificuldades e 
vencê-las, corrigir essa falha, essa defi-
ciência e vir em socorro da população do 
Distrito Federal. 

Sr. Presidente, o que me trouxe  
a esta tribuna não foi o intuito de  
atacar a Light, que, de qualquer 
 

forma, eu o reconheço, realiza serviço de 
grande importância. 

E nem mesmo, – se me não falha a 
memória – poderia a Light alegar  
a circunstância de não haver encontrado,  
para a sua iniciativa, o apôio do Govêrno 
Federal. 

Vem entrando no recinto o nobre Senador 
Hamilton Nogueira que poderia, se me 
quisesse honrar com a sua palavra, esclarecer 
o ponto que se refere ao empréstimo  
para o qual foi pedido o aval do Govêrno da 
União. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. Fui dos que votaram contra 
aquela autorização. Infelizmente os 
acontecimentos demonstrara mque estavamos 
com a razão, não somente eu, mas pessoa 
inteiramente insuspeita de qualquer posição 
esquerdista, o nosso saudoso colega Mário de 
Andrade Ramos, que votou contra o projeto, 
embora por outras razões que os 
acontecimentos vieram tambêm confirmar. S. 
Ex.ª o Senador Andrade Ramos, votou contra o 
projeto por entender que, se o Brasil 
endossasse o empréstimo de tão vutlosa 
quantia, chegado momento em que 
necessitasse de outro empréstimo, não poderia 
pleiteá-lo – o que também ora se verifica nos 
Estados Unidos, em vista das dificuldades que 
se nos anteparam. Não sòmente me apoio 
nesse ponto de vista, como tambem quero 
ressaltar que a Light, que alegava a favor 
desse empréstimo a solução definitiva das 
crises de energia elétrica no Rio de Janeiro, 
não obstante a construção de usinas cada vez 
mais raciona a fôrça e a luz. As grandes 
indústrias as casas comerciais, as sociedades 
esportivas, todas estão instalando geradores 
próprios. Hoje mesmo, vai haver um jogo de 
futeból, à noite, e com êle o Fluminense 
estreiará geradores elétricos. Isto evidencia o 
completo fracasso da Light que desserve a 
população desta cidade e ainda pretende 
assaltar novamente o povo com  
outro execrando contrato da Companhia 
Telefônica. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Folgo de haver provocado, com a minhas 
desautorizadas palavras, a manifestação com 
que acaba de me honrar o nobre Senador 
Hamilton Nogueira. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Honram-me sempre os apartes de V. Ex.ª. 

O SR. FRANCISCO GGALLOTTI: – 
Nesses assuntos da Light, procuro não ouvir as 
discussões. Casualmente prestava atenção 
quando V. Ex.ª afirmou que, na visita as novas 
obras daquela Companhia, ouvira de um 
preposto que a solução atenderia a um período 
de cêrca de dez anos. 

O SR. FLAVIO  GUIMARÃES: – Vinte 
anos, disse o engenheiro responsável. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O 
orador falou em dez anos. O Senador Hamilton 
NogueiRa, por seu lado afirmou qeu a Light 
dissera que com aquele emprestimo, estaria 
resolvida definitivamente a questão da fôrça e 
da luz. Pediria aos nobres colegas um 
esclarecimento para saber onde está a 
verdade. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não  
há contradição alguma entre os dois 
depoimentos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Já que o nobre Senador Francisco 
Galiotii acaba de abrir os ouvidos e 
escutar a voz, do humilde orador, 
permito-me dizer a S. Ex.ª que a Light se 
encontra preza dentro de ILEGIVEL 
formado pelos nossos depoimentos. Seja 
com dez anos, seja com vinte ou 
definitivamente, de qualquer maneira, um 
fato está comprovado: a Light não previu, 
não calculou, como devera  
fazê-lo, as suas possibilidades pois  
não decorreram ainda dois anos e 
 

já ela, neste terreno, fracassa de maneira 
extraordinária. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – não 
sei se V. Ex.ª acompanhou, no Parlamento, a 
questão do endosso para êste empréstimo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Àquele tempo ainda me encontrava na 
provincia. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sabe 
V. Ex.ª que o projeto em seu tramite se 
arrastou durante dois anos? Que, portanto, 
temos de creditar êsse tempo a alguem e 
culpar outros alguns? A propósito, desejo 
contar uma pequena história a V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Estou com os ouvidos abertos. Aliás, nunca 
perco uma só das palavras proferidas por 
Vossa Excelência. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – V. 
Ex.ª a pouco opinou que o Govêrno deveria 
encampar os serviços de fôrça e luz, na 
Capital Federal. Parece que foi isto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
De Fato; e dei as razões. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Perfeitamente. O nobre Senador Hamilton 
Nogueira feriu também, com uma tacada, a 
questão dos telefones, dando a impressão de 
que talvez fôsse conveniente à Prefeitura 
encampar o Serviço, para melhorá-lo. Não é 
isto? 

O SR HAMILTON NOGUEIRA: – V. 
Ex.ª está interpretando errôneamente as 
minhas palavras. Declarei apenas que a Light 
assalta o povo não somente quanto à 
energia, porque pretende também investir 
contra ele no plano da exploração dos 
telefones do Rio de Janeiro. Acredito que V. 
Ex.ª como Senador honorário carioca que é, 
não estará de acôrdo com a minuta de 
contrato em debate na Câmara dos 
Vereadores. 

O SR. SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Esta questão é diferente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sr. Presidente, verifica-nos que todos os 
caminhos levam a Roma. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Permita-me o nobre orador um aparte final. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTE: 
— Espero que V. Ex.ª ainda me honre com 
outros apartes no decorrer do meu modesto 
discurso. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Obrigado. Sabe V. Ex.ª ainda que junto as 
ILEGIVEL concessões, irá também a do 
tráfego dos bondes do Rio de Janeiro, este 
péssimo serviço que ai está. Sobre o assunto 
desejo contar a V. Ex.ª o que se passou de 
uma festa, dando-lhe, ao mesmo tempo, 
explicação do motivo por que nao gosto de 
ouvir falar em Light no Senado. Um de meus 
irmãos é Vice-Presidente da Light, Começou 
com o modesto ordenado de oitocentos 
cruzeiros mensais e, por esforço proprio 
ocupa hoje o elevado cargo por mim citado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desejo desde já salientar que a equipe de 
engenheiros a serviço da Light é das 
melhores. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – De 
ILEGIVEL. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Estou convencido de que, houvesse a Light 
posto a disposição do seu corpo de 
engenheiros os recursos necessários, teriam 
sido realizadas as obras indispensáveis à 
solução dos problemas cruziantes com que 
nos deparamos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
peço perdão por interromper o aparte do 
nobre colega. Mas desejo render justa 
homenagem ao irmão de V. Ex.ª a quem  
não tenho a ILEGÍVEL e o prazer de 
ILEGÍVEL. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Em 
dado momento, quando administrava a 
cidade o grande Prefeito que ILEGÍVEL 
houve uma campanha tremen- 
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da contra a Light devido ao seu péssimo 
serviço de bondes. A diretoria da 
emprêsa, reunida, resolveu usar-me, 
através do meu irmão, coma veículo para 
sugerir ao Prefeito Angelo Mendes de 
Morais a encampação do serviço de 
bondes da Capital da República. Fui ao 
Prefeito e perguntei-lhe: – "O Senhor 
General, como Prefeito, não estava 
disposto a estudar a encampação do 
serviço de bondes da Capital da 
República?" Respondeu-me S. Ex.ª: – 
"Estaria. Mas quanto vai essa gente 
querer pelo serviço? Dei-lhe 
imediatamente a resposta: – "Nem dez 
centavos. Entregam tudo sem reservas, 
sem exigir a mínima importância à 
Prefeitura do Distrito Federal". O General 
Angelo Mendes de Morais retrucou, 
imediatamente: – "E' dado? Então não 
quero". (Riso). 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, 
compreendo perfeitamente a resposta do 
General Angelo Mendes de Morais. Com 
efeito, o desejo da Light era colocar nas 
mãos da Prefeitura do Distrito Federal 
uma batata quente. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Um bonde! 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Vários bondes. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, no Rio 
Grande do Norte tivemos tambem uma 
emprêsa que explorava os serviços de 
bondes, luz e energia elétrica. O de 
transportes, era deficitário; quanto aos 
demais, obtinha excelentes vantagens. 
Daí a razão porque desejou entregar o 
serviço de bondes ao governo Estadual. 
não sei se a Companhia de Carros, Luz e 
Fôrça do Rio de Janeiro, quando fez essa 
munificante proposta, teria também 
proposto ao Sr. Angelo Mendes de Morais 
colocar nas mãos da Prefeitura o serviço 
de luz e energia elétrica. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O 
poder público podia tratar disso. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Com muita honra. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – 
Sou um dos responsáveis pela demora na 
aprovação do projeto que permitia ao 
Govêrno dar seu endôsso ao empréstimo 
de noventa milhões de cruzeiros à Light. 
Deputado federal, tudo fiz para que a 
Câmara não aprovasse a proposição. Na 
oportunidade, recebi, do General Juarez 
Távora, carta em que, referindo-se às 
acusações à Light, de desrespeito a 
cláusulas contratuais e às leis do País, 
dizia que ela mterferira para que o 
Govêrno Federal, não construísse a usina 
do Salto, destinada a fornecer energia 
elétrica a Central do Brasil. Contestada a 
alegação pelos diretores da Light, o 
General Juarez Távora escreveu-me 
segunda carta, confirmando as 
acusações. A meu pedido, a Câmara dos 
Deputados constituiu Comissão de 
Inquérito, presidida pelo Deputado 
Gustavo Capanema, tendo como relator o 
Deputado Afonso Arinos. Êsse órgão, 
depois de estudar a matéria, concluiu pela 
procedência das acusações e elaborou 
parecer unânime, que, foi aprovado pelo 
plenário da Câmara foi encaminhado ao 
Poder Executivo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Sr. Presidente, se nenhum resultado 
lograssem as minhas palavras, pelo menos 
os apartes com que sou honrado servirão 
como documentação à ilustração do 
assunto objeto das minhas considerações. 
Os Senadores Francisco Gallotti, Domingos 
Velasco e Alfredo Simch são testemunhas 
eloqüentes, que bem esclareceu os fatos e 
me trazem o conforto de uma aprovação, 
porque, de qualquer modo  
por que sejam encaradas, as palavras  
de SS. Exias equivalem à con- 
 

firmação da tese que me trouxe à tribuna. 
Sr. Presidente, já que, sôbre o povo 

do Distrito Federal, corveja sinistra, a 
ameaça da noite pré-histórica; já que as 
donas de casa, além do assalto iminente 
da paralisia infantil terão, doravante, de 
ter um olho nos filhos e outro no 
registrador da luz, já que assim acontece, 
seja-me lícito, como representante da 
Nação, erguer o meu protesto, não – 
entenda-se bem – contra as medidas 
racionadoras, que se impõem, mas contra 
essa imprevidência indígena, essa 
característica elementar, injustificável em 
homens sôbre cujos ombros pesam altas 
responsabilidades. 

Essa é razão, a fonte justificadora da 
minha crítica e estou certo de que o 
Senado a avalia convenientemente. 

Sr. Presidente, vejo no "Diário 
Trabalhista" de 14 dêste mês, a epigrafe 
de que doze mil cortes de energia elétrica 
estão programados para esta semana.  
Ao mesmo tempo, lembro-me de que, 
entre o operariado da Light, existe 
movimento no sentido de reajuste dos 
ordenados. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Já foi assinado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sim; mas, ao  
quee consta, com a imposição do 
aumento de dez por cento nas taxas de 
luz e gás. 

Coincidencia das mais singulares é a 
de que, em certas emprêsas, quando 
surgem, ou as vésperas de surgirem, 
reclamações proletárias, apareçam, 
também, sinais de deficiência e 
incapacidade administrativa, que acabam 
justificando assaltos à bôlsa do povo, à 
economia popular. Pedindo para esta 
circunstância a atenção do Senado, quero 
frizar ainda que tudo concorre para tornar 
mais difíceis as condições econômicas do 
habitante do Distrito Federal. 

Fala-se em política de austeridade: 
clama-se contra os gastos excessivos, 
perdularios, que por aí campeiam as 
escâncaras. 

Estou, naturalmente, de acôrdo com 
êsses economistas; porém, de qualquer 
forma – declaro-o mais uma vez desta 
tribuna – não é, como se supõe, por 
causa da majoração de preços que 
estamos atravessando perodo 
nitidamente inflacionário. Com  
essa linguagem, o que se quer  
é transferir para as classes 
 trabalhadoras responsabilidade que lhes 
não cabem. 

Em verdade, bem examinada a 
matéria, o que surge é a ganância 
constante, a voracidade inexorável de 
comerciantes e industriais acumpliciados 
contra os interêsses da população, 
praticando extorsões que – estas sim – 
levarão o país à beira da ruína. 

Sr. Presidente, quando se fala esta 
linguagem incisiva, não se está 
evidentemente a condenar o comerciante 
honesto nem o industrial digno. Eles 
existem em copiosa quantidade em nossa 
pátria são alicerces do nosso 
progredimento, e, para eles, 
sinceramente, toda minha admiração, 
como artífíces, que são, da grandeza 
nacional. 

Nunca é, entretanto, demasia pedir-
se a atenção do País e do Senado para a 
exploração desenfreada que já não se 
contenta com coisa alguma, porque tudo 
lhe é pouco, e que, aí está desafiando 
medidas de polícia e, ate, a ação da 
Justiça. 

Sempre entendi e continuo a 
entender que, em determinados instantes 
da vida dos povos, é necessário que o 
Govêrno, estudando as relações entre a 
oferta e a procura intervenha na ordem 
econômica para restabelecer o justo 
equilíbrio. 

Êsse fato contra o qual se levanta 
grita ensurdecedora, demonstra que 
 

há interesses contrariados, inconfessáveis 
para os quais é preciso estar alerta, na 
defesa da bôlsa popular. 

Sei, Srs. Senadores, que a C. O. F. A. 
P. é um mal; mas devo declarar, invocando 
as palavras do seu próprio Presidente, que, 
nesta hora, ela é, realmente, um mal 
necessário. Se abdicarmos desses direitos 
e dessa iniciativa, asseguro ao povo 
brasileiro que a ganância dos espertalhões 
aladroados se tornará desenfreada e se 
abaterá implacàvelmente sôbre a 
população. 

Sr. Presidente, é já uma espécie de 
refrão, uma litânia de angustia,  
ouvida como estribilho soturno, a de que as 
preços estão constantementes a 
aumentar. 

O SR. PRESIDENTE: – (fazendo soar 
os tímpanos) – Peço licença para ponderar 
ao nobre orador que faltam apenas dois 
minutos para o térmio da hora do 
expediente. 

O SR. ALFREDO SIMCH (pela 
ordem): – Sr. Presidente, Peço a V. Ex.ª 
consultar à Casa se concede o prazo 
necessário para que o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti conclua seu 
discuros. 

O SR. PRESIDENTE: – Os senhores 
que aprovam o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Alfredo  
Simch, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 

– Sr. Presidente, agradeço a gentileza  
do meu ilustre colega e a generosa 
concessão com que o Senado acaba de 
me brindar. 

Retornando o fio das minhas 
considerações críticas, inspiradas pelos 
meus sentimentos de cordialidade para 
com o povo, permito-me de suplicar a 
atenção do Senado para esse vórtice onde 
a economia de cada um de nós cada dia 
naufraga, arrebatada pela insaciabilidade 
de alguns, que não se convencem da 
necessidade de compartilhar das aflições 
do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, quem quiser ter um 
pouco de paciência, poderá dirigir-se aos 
postos do SAPS e da COFAP, onde 
encontrará algumas das utilidades 
essenciais à vida cotidiana, a preços 
reduzidos. 

E essa concorrência que se 
estabelece em nome do Poder Público está 
sendo muito mal vista pelo "tubaronato" 
insaciável. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – V. 
Ex.ª dá licença para outro aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– V. Ex.ª me dá muito prazer. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – V. 
Ex.ª sabe que um grupo de homens tem 
estudado a questão social, que envolve, 
por sua vez, as questões financeiras e 
econômicas. Êsse pugilo de estudiosos de 
humanismo, dirigidos pelo sábio padre 
dominicano Joseph Lebret chegou a 
determinadas conclusões, entre elas a de 
que os bens de necessidade, precisamente 
aqueles sem os quais o homem perece – 
que são o alimento, o vestuário e a moradia 
– não podem ser objeto de lucro. Essa 
doutrina, teoria ou verificação, tendo 
chegado a essas conclusões, está sendo 
hoje aceita pela doutrina social da Igreja 
Católica, através das manifestações dos 
mais eminentes prelados. Justifica-se aí o 
poder de o Estado interferir no sentido de 
trazer os produtos da fonte de produção e 
colocá-lo ao alcance do consumidor, 
evitando, o máximo possível, lucro nessa 
operação. E isto por que o homem, 
realmente, sem o alimento vem a perecer; 
e sem o vestuário e a moradia, não vive. 
Daí por que estes bens não podem ser 
mais objeto de comércio lucrativo.  
Assim, V. Ex.ª faz muito bem em  
defender o SAPS, a COFAP e 
 

todas as instituições que procuram, 
precisamente, colocar ao alcance do 
consumidor aqueles bens necessários à 
sua existência. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, o nobre 
Senador Domingos Velasco trouxe-me 
ainda a palavra autorizada da Igreja, 
interessada no bem estar do povo, 
através de uma política social das mais 
inteligentes. 

Ora, diz bem o nobre Senador 
socialista que bens de consumo como o 
alimento e o vestuário, por sua natureza 
social, não se destinam propriamente a 
obtenção de lucro. 

Realmente, Sr. Presidente, se 
encararmos o problema, não à face de 
teoria arcáicas, mas à luz das modernas, 
das injuncões sociais que se criam com o 
evolver dos tempos, chegaremos à 
conclusão de que é esta, efetivamente, a 
evolução no terreno do comércio, da 
produção e da indústria, condizente, 
portanto, com a conservação da vida 
humana objetivo precípuo das cogitações 
dos homens de responsabilidade no 
campo econômico e político. 

Sr. Presidente, se vivêssemos numa 
sociedade ideal, se os homens se 
abeirassem ao menos da perfeição, seria 
bem possível que não precisássemos de 
formular estas advertências. Mas 
ninguém ignore que – e quantos aqui me 
darão razão neste particular! – somos de 
uma imperfeição realmente extraordinária. 
Nuns predominam ambições 
extravagantes; noutros, ambições 
Iimitadas; e noutros, ainda, desenfreiam-
se os apetites de tal maneira que não 
encontro palavras com que os definir. Daí 
por que há necessidade imperativa de 
intervenção do Estado como órgão de 
regulamentação, como órgão de controle, 
como órgão que, enfim, restabeleça o 
equilíbrio social, oferecendo a todos os 
indivíduos que formam o Estado a 
segurança da própria subsistência, ista e, 
a segurança da sua sobrevivência. Num 
Estado onde os homens públicos se 
coloquem à margem dêsses problemas, 
teremos de assistir a uma luta 
desapiadada, em que o homem se 
converterá no homo hómini lupus, isto é, 
no homem que é um lobo para outro 
homem, – o que já não é possível, dado o 
avanço da nossa cultura, dos princípios 
da civilização e até mesmo, devemos, 
proclamá-lo das lições magníficas do 
cristianismo social. 

Sr. Presidente, vou encerrar as 
minhas considerações, lembrando já que 
a desgraça está feita e em ponto grande, 
isto é, que seremos condenados a um 
racionamento progressivo, é mister que 
êste se faça sem exageros. Uma grande 
margem de contemporização deverá ser 
estabelecida no que se refere ao 
consumo de energia elétrica das 
residências, porque muitas vezes o 
excesso não decorre da impertinência 
mas, sobretudo, da ignorância. Nem 
tôdas as donas de casa sabem de fato 
êste racionamento existe e nem tôdas 
estão capacitadas para compreender os 
seus misterios, através dos recibos da luz 
e do gás. Daí por que seria mais 
inteligente uma campanha esclarecedora, 
a fim de evitar êsses abusos. Mistér seria, 
portanto, para que o equilíbrio social se 
fizesse sem distúrbio, que os 
interessados nessa boa ordem coletiva se 
explicassem convenientemente diante da 
população, a fim de convencê-la de modo 
muito melhor. 
Sr. Presidente, doze mil residências estão 
ameaçadas de corte na luz. Admitados, 
por hipótese, que tal venha a se verificar. 
Será uma verdadeira calamidade nesta 
cidade. Mas o fato poderia ser evitado 
com um pouco de cautela, – porque não o 
dizemos, Sr, Presidente, com uma 
expressão talvez corriqueira? – com um 
pouco de jeito. 
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Daí, meu apêlo à Comissão de 
Racionamento, que tem à sua testa 
homens incontestàvelmente 
experimentados, cavalheiros dos mais 
dignos, interessados, de fato, no bem 
estar geral. 

Há fatos curiosos e interessantes. 
Imaginemos, Sr. Presidente, nossas 
diversões. Exemplifiquemos com os 
cinemas. Nos arrabaldes foi cortado 
durante uma hora, o fornecimento de 
energia. No centro, entretanto, nem 
essa hora foi economizada. 

Vale, Sr. Presidente, como uma 
sugestão, apenas para estudo: não 
seria mais conveniente que, em vez de 
criar exigências tamanhas às 
residências, aos âmbitos familiares, a 
Comissão estudasse a possibilidade 
de, nas horas em que funciona o 
comércio, interromper-se o 
fornecimento de energia a algumas 
casas de diversões? Quem vai ao 
cinema às duas, quatro, cinco e até 
seis horas da tarde é, realmente, quem 
não tem o que fazer e dispõe de 
tempo. Dêsse modo, não avheira 
prejuízo; e atendendo ao programa que 
por aí em fora se denomina de 
austeridade, passariam os cinemas a 
funcionar depois das dezoito horas. 
Ficaria reservada às donas de casa 
maior cota de energia elétrica, para 
facilitar todos os bens que ainda 
podem constituir uma espécie de 
soulagement para o carioca. 

Sr. Presidente, há pouco tempo, 
tive oportunidade de ouvir que, quem 
quiser gastar energia de mais, poderá 
fazê-lo às sus expensas. Está 
anunciado para hoje, um jogo de 
futebol, mas – vejam bem VV. Exa. – 
não será usada energia da Light; 
efetuar-se-á, para satisfação dos 
apreciadores dêsse esporte, sob luz 
produzida com geradores particulares, 
de modo a não se retirar da população 
um benefício, qual o da maior 
distribuição de energia. 

Vê o Senado que defendo o bem 
estar do povo. Onde não fôr possível 
conceder abastecimento de energia 
para umas quantas atividades que 
poderiam ser postas à margem, 
aqueles que as exploram devem recorrer 
a êsses meios, de fato extraordinários, 
mas incontestávelmente capazes  
de aliviar a população nos seus 
sofrimentos. 

Sr. Presidente, vou encerrar 
minhas considerações, agradecendo 
aos meus ilustres pares a contribuição 
que me prestaram com seus valiosos 
esclarecimentos. Fico na certeza de 
que minhas palavras, traduzindo um 
estado dalma coletivo, repercutirão nos 
homens de responsabilidade e os 
Ievarão a buscar um meio de atender 
aos interêsses da população, tão digna 
de melhor sorte (Muito bem, Muito 
bem. Palmas). 

Durante o discurso do Senhor 
Kerginaldo Cavalcanti, o Sr. Café Filho, 
Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marcondes Filho, Vice Presidente. 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
 

Alvaro Adolpho. 
 

Magalhães Barata. 
 

Antônio Bayma. 
 

Arêa Leão. 
 

Georgino Avelino. 
 

Cicero de Vasconcelos. 
 

Julio Leite. 
 

Mozart Lago. 
 

Mello Vianna. 
 

Ivo d'Aquino (11). 

Deixam de comparecer os Srs. 
Senadores: 

Clodomir Cardoso. 
Mathias Olympio. 
Joaquim Pires. 
PIinio Pompeu. 
Olavo Oliveira. 
Ferreira de Souza. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Novais Filho. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Sá Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Cesar Vergueiro. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Othon Mader (21). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se 

sôbre a Mesa um ofício do Sr. 
Governador do Estado de Minas Gerais, 
que vai ser lido. 

E' lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

Belo Horizonte. 13 de julho de 1953 
As Comissões de Constituição e 

Justiça e de Finanças. 
Em 16-7-953. – Marcondes. 
N.º 370-53: 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 

Excelência a propósito do empréstimo 
que a Companhia de Eletricidade do Alto 
Rio Grande (CEAR, e Centrais Elétricas 
de Minas Gerais S. A. (CEMIG), estão 
negociando com o International Bank for 
Reconstruction and Development, dos 
Estados Unidos da América. 

Essas companhias fazem parte do 
grupo de emprêsas organizadas pelo, 
Govêrno a fim de dar execução de 
programa de expansão do potencial 
hidrelétrica de Minas Gerais. 

0 contrato, já discutido em linha 
gerais com os banqueiros americanos é 
complexo, pois alem da parte 
fundamental, que estabelece as 
condições do mútuo, compreende um 
"projeto de fundos", que é um 
compromisso do Estado de Minas Gerais 
no sentido, de assegurar a entrega, à 
companhia "holding" CFMIG das 
importâncias arrecadadas em cada mês 
por conta da cota de eletrificação, como 
ilegivel da sua subscrição de capital 
compreende, ainda, um têrmo, da fiança 
que será prestada pelo Govêrno de 
União. 

Justamente porque o contrato 
propriamente é entre duas emprêsas do 
tipo das sociedades anônimas entendeu-
se que o mesmo não dependia da 
autorização do Senado Federal prevista 
no art. 63 da Constituição Federal. 

Também compete privativamente 
ao Senado Federal: 

"II – autorizar os empréstimos 
externos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios". 

Entretanto dada a circunstancia de 
ilegivel o Estado de Minas Gerais como 
integrante do contrato, embora ilegivel 
como que numa declaração de princípios 
já consagrados na legislação legislação 
estadual, pareceu-me prudente e de meu 
dever, como, alias, já o fiz em outra, 
oportunidade, trazer o assunto a ilegivel 
apreciação do Senado Federal para que 
êsse órgão do Poder Legislativo 
conhecendo da espécie verifique se se 
trata de caso dependente de sua 
autorização e na afirmativa receba o 
presente como um pedido para que 
conceda a permissão necessária 
 

Maior justificativa para essa cautela 
está na circunstância de ter-se tido em 
vista o sentido dado ao texto 
constitucional, quando das discussões 
que na Câmara Alta, precederam a 
Resolução número 11, de 1952. 

O contrato aludido versa sôbre um 
empréstimo de até US$ 7.500.000.00 
mediante o pagamento de uma comissão 
anual de três quartos por cento o juro, 
também anual, de até cinco por cento, 
sendo o prazo de até vinte anos. 

As amortizações para pagamento do 
empréstimo começarão a vencer-se 
quando a Usina já estiver em plena 
produção de energia. Assim, os 
pagamentos serão sistematizados num 
esquema que permitirá a sua liquidação 
com a própria renda resultante da venda 
da energia. 

E' oportuno assinalar que essa 
operação, entre outras vantagens, 
encerra a de permitir a cobertura de 
financiamentos comerciais negociados no 
exterior a prazo relativamente curto, 
transformando-os em investimento mais 
suaves porque a prazo mais longo. Essa 
circunstância é relevante principalmente 
se se atentar para o ingente esfôrço do 
meu Govêrno no sentido de aumentar a 
produção de energia hidrelétrica em 
Minas Gerais, construindo várias usinas, 
dentre elas a de Itutinga, a que se destina 
o financiamento aqui referido. 

Relativamente ao "projeto de fundos" 
o Estado de Minas Gerais o subscreverá 
com apoio nas leis números 760, de 26 
de outubro de 1951: 510, de 30 de 
novembro de 1949: 828, de 14 de 
dezembro de 1951 e Decreto número 
3.710, de 20 de fevereiro de 1952. Nesse 
repositório está demonstrada a criação do 
"fundo de eletrificação" instituído pelas 
disposições transitórias da Constituição e 
da taxa necessária à sua provisão de 
recursos, bem como da maneira de sua 
aplicação, ou melhor, sua destinação. 

Assinando o "projeto de fundos", o 
Estado de Minas não assume de fato 
compromissos externos, mas sim reafirma 
o que as suas leis determinaram a 
propósito da aplicação da parte da taxa 
tributária destinada ao fundo de 
eletrificação, sistematizando a maneira de 
entrega dos recursos às companhias 
incumbidas da execução de plano. 

A União participa de um dos 
contratos acessórios aquêle chamado de 
"Garantia do Tesouro Nacional". 

Para tanto já existe legislação 
especial, que peço vênia para lembrar 
Trata-se da Lei nº 1.518, de 24 de 
dezembro de 1951, cujos artigos 1º e 2º 
dispõem: 

"Art. 1º E' o Poder Executivo 
autorizado a contratar créditos, ou dar 
garantia do Tesouro Nacional a créditos 
que vierem a ser obtidos no exterior para 
o fim especial de financiar o programa de 
reaparelhamento de portos, sistemas de 
transportes, aumento de capacidade de 
armazenamento, frigoríficos e 
matadouros, elevação do potencial de 
ielgivel elétrica e desenvolvimento de 
indústria básicas e agricultura em 
complemento do que dispõe o art ilegivel 
da Lei nº 5.474, do 26 de novembro de 
1951, até o limite de US$ 500.000,00 
(quinhentos milhões de dólares) ou 
equivalente em outras moedas. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo 
igualmente autorizado a dar a garantia do 
Tesouro Nacional e créditos que forem 
concedidos por organismos financiadores 
estrangeiros e internacionais aos Estados e 
Municípios bem como a sociedade de 
economia mista ilegivel as ações do poder 
público e que explorem serviçosr público 
desde, que as operações se destinem á 
realização de empreendimentos 
relacionados com êsses serviços até o 
limite no conjunto, de US$ 250.000.000,00 
 

(duzentos e cinqüenta milhões de dólares), 
ou o equivalente em outras moedas". 

A lei referida, como bem assinalou em 
parecer o Ministro Cunha Melo eminente 
Procurador do Tribunal de Contas da União, 
é o "fundamento legal" do "contrato de 
garantia". 

Fazendo anexar ao presente as 
minutas preliminares dos projetos do 
contrato, susceptíveis de leves alterações 
não essenciais, visto como as partes 
interessadas estão ultimando a redação final, 
para assinatura imediata do documento 
definitivo em Washington U.S.A., o qual só 
entrará em vigor após o cumprimento das 
formalidades legais, bem como juntando 
repositório da legislação citada acima e da 
organização das companhias tomadoras do 
empréstimo, reitero a Vossa Excelência a 
solicitação inicialmente feita de verificada 
pelo Senado Federal a necessidade de sua 
autorização no caso, seja a mesma a 
concedida. 

Renovo a Vossa Excelência meus 
protestos de alta estima e consideração. – 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Governador do Estado de Minas Gerais. 

O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre 
Senador Mozart Lago foi enviado a Mesa um 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 204, de 1953 
 

Requeremos, com fundamento na letra 
"c" do art. 126 do Regimento interno, a 
inclusão, na "Ordem do Dia'', o Projeto de Lei 
da Câmara nº 4.253 de 1950 – que dispõe 
sôbre as contribuições do Montepio Civil que 
se encontra, presentemente, na Comissão 
de Finanças. 

Sala das Sessões. 16 de julho de 1953. 
– Mozart Lago. – Kerginaldo Cavalcanti. – 
Alfredo Simch. – Camilo Mércio. – Castro 
Pereira. – Euclydes Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao 
Plenário que esteve no gabinete da 
presidência em visita de cortesia ao Senado, 
o Sr. Tancredo Neves, Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores. 

Finda a prorrogação do Expediente 
passa-se a 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 328 de 1950, que fixa a divisão 
administrativa e judiciária do Território Federal 
do Rio Branco e abre crédito especial de Cr$ 
332.880.00 (Com pareceres números 584-53, 
da Comissão de Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade e 585-53, da de Finanças, 
favorável com as emendas que oferecer) 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à Mesa 
uma emenda que vai ser lida 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 3 
 

ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
nº 328, de 1950: 

Substitue-se: 
1) no art. 4º "1953" por ilegivel 
2) no § 1º do art. 4° – "1954-1958" por 

"ilegível-1963": 
3) no § 2º do art. 4.º – "ilegivel" por 

ilegivel 
 

Justificação 
 

O projeto foi elaborado com o objetivo de 
ser transformado em lei ainda no ano de 1958 
de sorte a poder vigorar de 1951 a 1953. 

Não é provável termine antes do fim do 
corrente ano a sua elaboração. 

Já estará, pois, vencido o prazo dentro 
do qual deveria ter vigência. 

Torna-se preciso, por conseguinte 
atualizá-lo. Em parte a Comissão de 
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Finanças já providenciou nêsse 
sentido como as emendas que ilegível. 
Mas, ainda ilegível dispositivos a 
atualizar. E com êsse objetivo que for, 
ilegível presente emenda. 

Sala das Sessões, 15 de julho de 
1953, – Alváro Adolpho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão ilegível com a emenda. 

Não havendo quem faça uso da 
palavra ilegivel a discussão (Pausa) 

O projeto e a emenda voltam ás 
Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

Discussão do único do Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados n.º 321, de 1951, 
que ilegivel a prescrição em que incorreu o 
direito da menor Ghialeno Velasquez ilegível 
á pensão especial deixada pelo cadete do ar 
João Hudziak (incluído em Ordem do Dia 
nos têrmos do artigo ilegivel, letra "a" do 
Regimento Interno, em virtude de aprovação 
em 7-1953, do Requerimento nº 173-53, do 
Sr. Senador Mozart Lago, tendo parecer, 
pela constitucionalidade, da Comissão de 
Constituição e Justiça e dependendo do 
ilegivel em Plenário da Comissão de 
Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser, lido 
o Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça que ainda não foi publicado. 

É lido o seguinte 
 

PARECER 
 

Nº 614, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 321 de 1951, que releva da ilegível o 
direito da menor Ghielene Velasquez. 
Hudziak a  pensão especial deixada pelo 
Cadete do Ar João Hudziak. 

Relator: Sr. João Villasbôas. 
O projeto de lei de Câmara nº 321, 

da 1951, releva da prescrição o direto de 
menor Chielene Velasquez Hudziak à 
pensão especial deixada pelo Cadete do 
Ar João Hudziak. 

Nada há que opôr sob o aspeto 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, 8 de fevereiro de 
1932. – Dario Cardoso, Presidente. – 
João Villasbôas, Relator. – Aloysio de 
Carvalho. – Carlos Saboya. – Gomes de 
OIiveira. – Clodomir Cardoso. – Furtunato 
Ribeiro.  

O SR. PRESIDENTE: – Solicito do 
Sr. Presidente da Comissão de Finanças 
a designação de relator para emitir 
parecer sôbre o projeto.  

O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor 
Presidente, na qualidade de Presidente 
da Comissão de Finanças avoco o 
presente projeto. que tem o nº 321, de 
1951 oriundo da Câmara dos Deputados, 
a fim de dar parecer, vista estar ausente o 
relator designado, Senador Ferreira de 
Souza. 

Como o Senado acaba de ouvir, o 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça é pela constitucionalidade do 
projeto. Em virtude das informações que o 
acompanham e de acôrdo com a praxe 
seguida, meu parecer é também favorável 
à sua aprovação.  

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão o projeto.  

O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor 
Presidente, pedi a palavra apenas para 
agradecer ao eminente Senador Ivo d'Aquino 
o parecer que proferiu sôbre êste projeto. 

Como V. Ex.ª sabe, Sr. Presidente, a 
proposição concede à Menor Chialeno 
Velasquez Hudziak, a pensão especial 
deixada pelo cadete de ar João Hudziak. 
Trata-se de quantia modesta. Não obstante a 
importância ser mínima, a proposição estava 
há meses sem tramitação apesar de pronta 
para ser votada. 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Lamento, Sr. Presidente, que casos 
iguais a este estejam se tornando 
comuns no Senado. Confesso mesmo a 
V. Ex.ª que é constrangido que atendo a 
pedidos constantes para dar andamento 
a projetos como êste minorando o 
sofrimento de uma menor e fazendo 
afinal justiça. 

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

discussão. 
Não havendo mais quem peça a 

palavra encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa) 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 321, de 1951 
 

Releva da prescrição o direito da 
menor Chislene Velasquez Hudziak á 
pensão especial deixada pelo Cadete do 
Ar João Hudziak.  

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º E relevado da prescrição 

direito da menor .Chislene Velazques 
Hudziak á pensão especial deixada por 
seu pai; o falecido Cadete do Ar João 
Hudziak. 

Art. 2.º A despesa decorrente da 
execução desta lei. correrá pelas ilegivel 
próprias do Ministério da Aeronáutica. 

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

Projeto publicado no "Diário do 
Congresso Nacional" de 1 de dezembro 
de 1951. 

A Sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 147, de 1952, que concede 
pensão especial de Cr$ 3.000,00 a 
Raimundo Pessoa de Siqueira Campos, 
pai do herói militar Antônio de Siqueira 
Campos e sua espôsa Carlosa de 
Siqueira Campos. (Com pareceres 
favoráveis ns. 573-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 574-53, da de 
Finanças).  

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentadas. 
(Pausa). 

Está aprovado.  
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 

(Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação.  

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Aloysio de Carvalho requer 
verificação da votação. 

Queiram levantar-se os Srs. 
Senadores que aprovam o projeto. 
(Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. 
Senadores que aprovaram o projeto e 
levantar-se os que o rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor do Projeto 17 
Senhores Senadores; e contra 8. 

Não há número. 
Vai ser feita a chamada. 
(Procede-se á chamada) 
Respondem à chamada os Senhores 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Prisco dos Santos.  
Alvaro Adolpho. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Onofre Gomes.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias de Rocha. 

Cicero de Vasconcelos. 
Júlio Leite. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch 
Camilo Mercio – (29). 
O SR. PRESIDENTE: – 

Responderam a chamada 29 Senhores 
Senadores. 

Está confirmada a falta de número 
para as votações. 

Prosseguem as discussões das 
demais matérias constantes do Avulso. 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara nº° 197, de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Justiça, o crédito 
especial de Cr$ 1.497,600,00, para 
completar o pagamento das pensões 
vitalicias dos veteranos da campanha 
acreana. (Com pareceres números, 
586-53, da Comissão  de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade; e 
587-53, da de Finanças, oferecendo 
emenda). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão.  
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara n.° 397, de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e saúde, o 
crédito especial de Cr$ 7.200,00 para 
pagamento da gratificação de 
magistério à professôra Maria das 
Dores País de Barros Ferrari (Com 
Parecer número 563-53, da Comissão 
de Finanças, favorável, com emenda 
que oferece). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão, (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Le 

da Câmara n.° 34, de 1953, que 
autoriza o poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério da Agricultura, o 
 crédito especial de Cr$ 300.000,00 
como auxilio á Associação Rural de 
São Joaquim, pela realização da 
exposição regional agropecuária, em 
março de 1952. (Com pareceres 
favoráveis ns. 582-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 583-53, da de 
Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara n.° 104, de 1933, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 1.500.000,00, destinado a regularizar as 
despesas com o transporte de imigrantes 
holandeses, seus pertences e alimenta- 
 

ção do gado por êles trazido. (Com 
pareceres favoráveis números 567-53, 
da Comissão de Constituição e Justiça; 
e 568-53, da de Finanças)  

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

A votação fica adiada por falta da 
número. 

Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 17, de 1953, que concede 
licença ao Sr. Senador Novais Filho para 
participar da representação do Brasil na 
Conferência Internacional do ,Açúcar, a 
realizar-se em Londres ilegível pela 
Comissão de Relações Exteriores como 
conclusão de seu parecer sôbre o 
Requerimento número 195, de 1553). 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

A votação fica adiada por falta de 
número. 

Discussão única do Parecer número 
551, de 1933, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 52, de 1952, que 
mantém a decisão do Tribunal de 
Contas que autorizou o registro sob 
reserva da despesa relativa ao 
pagamento de Cr$ 1.383.520,00 
decorrente de auxílios a várias 
companhias teatrais. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

A votação fica adiada por falta de 
número. 

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

Não há oradores inscritos após a 
Ordem do Dia. Si nenhum dos Senhores 
Senadores quiser fazer uso da palavra, 
encerrarei a sessão, designando para a 
de amanhã, Trabalho das Comissões. 
Nos têrmos do artigo 87, letra a, 
combinado com o parágrafo único, a 
Ordem do Dia será, apenas: 

Votação em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 
1952, que concede pensão especial de 
Cr$ 3.000.00 a Raimundo Pessoa de 
Siqueira Campos, pai do herói militar 
Antônio de Siqueira Campos e sua 
espôsa Carlosa de Siqueira Campos. 
(Com pareceres favoráveis números 
573-53 da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 574-53, da de Finanças). 

Encerra-se a sessão às 16 horas e 
10 minutos. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR APOLÔNIO SALES NA 
SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 1953, 

 
O SR. APOLÔNIO SALES: – 

Senhor Presidente, na semana passada, 
ocupou a tribuna do Senado o nobre 
Senador Assis Chateaubriand para 
traçar em pinceladas magistrais a 
quadro lancinante e triste da lavoura 
cafeeira do Brasil, ora vítima de um dos 
maiores flagelos que costumam dizimar 
as esperanças dos agricultores, S. Ex.ª 
mostrou, por conhecimento de viso, o 
que fôra a geada nas zonas cafeeiras do 
Sul do país, do Estado de São Paulo até 
o norte do Estado do Parará e 
acrescentou que o imenso prejuízo 
sofrido por essa lavoura teria 
repercussão quase catastrófica sôbre a 
economia total do Brasil. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Se me não engano, li 
num jornal de hoje – V. Ex.ª permita a 
interrupção – que o prejuÍzo sofrido pela 
lavoura cafeeiro do Paraná está 
estimado em 25%. 
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O SR. APOLONIO SALES: – O número 
aduzido por V, Ex.ª já e, por si, bastante 
eloquente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Extraordinário! 

O SR. APOLONIO SALES: – ...porque 
25% da lavoura cafeeira representam algo 
como 250 milhões de dólares na nossa 
balança comercial, a nos faltarem na hora 
mais grave em que se reclamam as divisas 
salvadoras para o país. 

Sr, Presidente, quando se pensa na 
economia do Brasil é natural, explicável e 
mesmo justo se cogite da economia da 
coletividade avaliando, com pezar, o que 
venha sofrer toda a Nação, quando na receita 
de divisas se se verifique deficit tao grande. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não há dúvida. Permita-me o nobre orador 
fazer a seguinte ponderação: mais de uma 
vez, no que se refere ao café, tenho 
advertido a Nação no sentido de que não é 
interessante para os brasileiros continuarem 
a bebe-lo por preço muito caro. Talvez 
minhas palavras tenham sido mal 
interpretadas. Entretanto, nesta verdadeira 
catástrofe que se abateu sôbre as regiões 
dos Estados do Paraná e São Paulo, no Sul 
do país, quero manifestar integral 
solidariedade às palavras de V. Ex.ª, bem 
como a certeza de que darei a êsses 
fazendeiros e cafeicultores todo o apoio 
indispensável. Assim me expressando, creio 
estar interpretando o pensamento de todo o 
Senado. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Os 
agricultores do Paraná não poderiam esperar 
outro gesto de V. Ex.ª 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Agradeço 
o apoio com que me acabam de honrar os 
nobres colegas. Estou certo de que os 
agricultores ao Paraná e de São Paulo, a 
esta hora, se sentem confortados com as 
palavras dos nobres Senadores pelo Rio 
cirande do Norte e Paraná. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Aliás, as minhas palavras representam 
solidariedade nacional, pois não só os 
paulistas como os paranaenses, os gaúchos, 
enfim todo o Brasil, estiveram ao lado dos 
nordestinos na crise tremenda que os 
assolou. Vossa Excelência, como nordestino, 
está perfeitamente a par do que afirmo. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Mais uma 
vez agradeço as expressões de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, devo dizer, retomando o 
assunto da minha oração, que ao 
examinarmos os eleitos da geada no Sul do 
País, nossa primeira preocupação, aliás 
explicável e justa, é a do prejuízo da 
coletividade. 

Peço permissão ao Senado para que 
ora me refira ao prejuízo aos indivíduos. 
Nesta hora, tenho diante do mim o quadro do 
agricultor que, durante anos e anos, 
organizou, pacientemente, sua lavoura 
cafeeira. Lançou os primeiros grãos nas 
sementeiras bem cuidadas, fêz o transplante 
nos jacás e, já preocupado com o êxito do 
seu trabalho, tratou de bem cuidar das 
plantinhas. Após derrubar a mata, tratou, com 
o maior cuidado, do seu cafezal, esperando 
dois e três anos para que a colheita viesse 
compensar o sacrifício financeiro e confirmar 
suas esperanças. 

E' com indizível amargura que estou 
olhando, agora, para êsses fazendeiros, 
presas dos maiores sofrimentos. Talvez que 
irão dizer a si próprios: "Será que depois 
dêsse imenso prejuízo ainda me virá outro 
pior?" 

Nunca terá sido desfraldada a bandeira 
das maiores dúvidas e incertezas nos meios 
agrícolas do Sul do país, como nesta hora 
em que as lavouras foram destruídas, 
lavouras em que tôdas as esperanças de um 
povo se concentravam. Registram os jornais 
que os prejuízos se fazem sentir de maneira 
mais cruel e atroz sôbre os novos cafezais. 

Sr. Presidente, podem-se bem  
avaliar as terríveis conseqüências do 
fenômeno que acarretou grandes 
 

prejuízos à economia nacional. Mas não se 
poderá precisar o alcance dos 
desencantamentos e desesperanças. Tal 
compreensão se torna fácil a quem conhece 
a vida do agricultor, não só do Paraná como 
de São Paulo. Na sua tarefa, êle se  
afasta do convívio da sociedade, arrosta a 
solidão e se atira ao desconhecido, 
derrubando frondosas matas na região a 
conquistar, cheio de crença na fertilidade da 
terra. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – E' a 
substituição da mata primitiva por outra. 

O SR. APOLONIO SALES: – E' a 
substituição da mata por outra, como diz 
muito bem V. Ex.ª. E' a transformação da 
floresta em fonte de riqueza, qual seja a mata 
dos cafezais, enfeitando a paisagem sulina.  
E agora esses homens são o joguete da 
maior das incertezas, assim como de 
sofrimentos e prejuízos incalculáveis, 
imensos. 

Sr. Presidente, evocando o 
acontecimento, quero chamar a atenção do 
Senado para a legislação que um dia daqui 
partiu e que, se existisse, a esta hora teria 
minorado muitas sofrimentos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
esteja certo V. Ex.ª de que vai fazer ilegivel 
muito interessante. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – A 2 de 
agôsto de 1948, o ilustre Senador Attilio 
Vivacqua, acompanhado dos eminentes 
Senadores Vergniaud Wanderley, Filinto 
Müller, Durval Cruz, Bernardes Filho, 
Waldemar Pedrosa e Alvaro Maia 
subscreveram projeto de lei que instituia, no 
Brasil, o seguro agrário. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento 
do orador) – O projeto tramitou por esta casa 
e não sei por onde anda. Naturalmente, 
encalhado por ai. Apenas, como contribuição 
às palavras oportunas que V. Ex.ª está 
pronunciando, quero lembrar que tive ensejo 
de defender neste recinto a referida 
proposição. 

O SR. APOLONIO SALES: – Lembro-
me muito bem da defesa brilhante de V. Ex.ª 
quando da discussão do projeto instituindo o 
seguro agrário no Brasil. 

Num dos primeiros artigos, 
determinava-se a obrigatoriedade do seguro 
tôda vez que fôsse feito financiamento para a 
lavoura enquadrada nas chaves do mesmo 
seguro agrário. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas várias emendas, 
inclusive as que davam mais elasticidade a 
liberdade do agricultor. Não se obrigava 
ninguém a valer-se do seguro agrário, mas 
concediam-se certas vantagens quanto a 
taxas de juros aos agricultores que se 
munissem das apólices dêsse seguro para 
garantia dos empréstimos. 

Depois, Sr. Presidente, de demorada 
tramitação e larga discussão nesta  
Casa, a matéria foi encaminhada,  
com a aprovação devida à Câmara dos 
Deputados. Lá se encontra há cêrca de 
quatro anos. 

Desta tribuna venho fazer apêlo  
aquela Casa, para que faça caminhar o 
projeto do seguro agrário remetido pelo 
Senado. 

Assinale-se que, por causa talvez da 
demora na sua tramitação na Câmara dos 
Deputados, o Executivo, vigilante, se viu no 
dever de encaminhar ao Parlamento projeto 
de lei instituindo o seguro agrário no Brasil. 
Assim, na Câmara dos Deputados, nesta 
hora, existem dois projetos sôbre o mesmo 
assunto: um que já sofreu as principais 
discussões, recebeu as emendas que os 
doutos Srs. Senadores julgaram nos bem 
adotar e outro, do Executivo, que ciente  
dos altos propósitos do projeto, dá,  
também, de sua parte, contribuirão para que 
o seguro agrícola possa vir a ser uma 
realidade. 

Sr. Presidente, é a hora de se  
evitar a todos os fazendeiros do Brasil  
e não sòmente aos cafeicultores êsse 
 

regime de incerteza que desalenta mais do 
que as catástrofes que se suportam com 
estoicismo e coragem. 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao 
nobre orador que falta um minuto apenas 
para o término da hora do expediente. 

O SR. RUY CARNEIRO (pela ordem): 
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a 
Casa sôbre se consente na prorrogação da 
hora do expediente, a fim de que o nobre 
Senador Apolonio Sales possa concluir seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores acabam de ouvir o requerimento 
do nobre Senador Ruy Carneiro, em que 
solicita a prorrogação regimental da hora do 
expediente, a fim de que o nobre Senador 
Apolonio Sales conclua seu discurso. 

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

Está aprovado, 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Apolonio Sales. 
O SR. APOLONIO SALES:– Agradeço 

ao nobre Senador pela Paraíba, Sr. Ruy 
Carneiro, ter solicitado a prorrogação da hora 
do expediente para que eu pudesse concluir 
meu discurso e ao Senado sua aquiescência. 

Sr. Presidente. esta é a hora de se 
pouparem aos fazendeiros de café, no 
momento cheios de apreensões, maiores 
sofrimentos. Só será possível, desde que 
saibam que, se acaso vier nova calamidade 
como a atual, terão o seguro agrário para 
diminuir prejuízos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador) – São muito interessantes as 
palavras de V. .Ex.ª, sobretudo porque é bem 
possível que delas tomando conhecimento, 
os plantadores de café, os fazendeiros 
paulistas, paranaenses e de outros Estados, 
mais se interessem pelo seguro agrário. Em 
vêz de manifestações como as que tivemos 
nesta Casa, em derredor da questão do 
petróleo, ilegivel interessante seria se êsses 
agricultores houvessem feito chegar às 
Casas do Congresso sua simpatia, seu 
entusiasmo nela instituição do seguro agrário 
e, então, talvez a esta hora seus prejuízos 
fôssem atenuados. 

O SR. APOLONIO SALES: – Agradeço  
o aparte de V. Ex.ª, que ficsrá registrado em 
meio de meu modesto discurso... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Discurso brilhante. 

O SR. APOLONIO SALES: – ... 
despertando maior interêsse entre os 

agricultores. E o apoio de V. Ex.ª concorrerá 
para que se dê andamento mais rápido, nas 
Casas do Congresso, aos projetos de lei que 
visam a dar amparo e incentivo ao agricultor. 

Sr. Presidente, se existem, na Câmara 
dos Deputados, dois projetos de lei um já 
apreciado pelo Senado e outro, de iniciativa 
do Executivo, a sofrer duas discussões na 
Câmara dos Deputados – parece-me seria 
possível acelerar-lhes o andamento se 
transformadas as sugestões do Executivo em 
emendas melhoradoras da proposição 
originária do Senado. Assim, o projeto institui 
o seguro agrário seria menos discutido; e ao 
chegar ao Senado, teria apenas que ser 
rejeitado ou aprovado, no caso de esta Casa 
considerar ou não conveniente manter os 
seus têrmos. Recuperar-se-ia, então,  
um pouco dos quatro anos perdidos,  
e o seguro agrária começaria a vigorar no 
Brasil. 

Adotada a legislação do seguro agrário, 
não poderá nem deverá ela atingir tôdas as 
lavouras, e muito menos tôdas as operações 
rurais. Deverá ser aplicada vagarosamente, 
progressivamente, à medida que a técnica e 
o hábito da segurança contra as inclemências 
do tempo e outras vicissitudes da lavoura 
indiquem os bons caminhos a serem 
seguidos. sem percalços. sem prejuízos. 

Não há dúvida, Sr. Presidente de  
que a insti tuição do seguro agrário  
 

não é providência muito fácil de se levar 
adiante. No levar adiante. No país mais 
adiantado do mundo, os Estados Unidos da 
América, levou tempo para ser admitida. 

Na justificativa do projeto apresentado 
pelo nobre Senador Atílio Vivacqua, S. Ex.ª 
demonstra que se passaram anos para que 
nos Estados Unidos o seguro agrário 
chegasse à pujança de hoje. Ali, tudo ou 
quase tudo que se refere à agricultura 
segúradoá mas, repito, muito tempo se 
escoou até alcançar-se êsse ponto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Muito bem! 

O SR. APOLONIO SALES: – No Brasil 
será a mesma coisa. É de admitir seja 
vagaroso seu progresso; mas o que não 
pode tardar é o seu início, mesmo porque, 
enquanto não for instituído, não se terá a 
esperança de chegar ao fim. 

O seguro agrária não irá muito além 
das possibilidades do Erário Nacional. 

Pergunto: sôbre quem recairão os 
prejuízos imensos da perda das safras de 
café. 

Sem dúvida sôbre os particulares; mas 
muito maiores serão os prejuízos da Nação 
se houver a debandada nos meios rurais: o 
desânimo, a falta de confiança dos 
lavradores derrotados pela avalanche do 
infortunio, contra o qual não se pode lutar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –
Permite ainda V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – O seguro agrário, 
no entender de V, Ex.ª, deve-lo-ia enfrentar o 
Governo, ou seria melhor reservá-lo à 
iniciativa particular? 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Quando 
da discussão do projeto nesta Casa, 
pronunciei-me pelo seguro agrário através 
das organizações particulares. Apesar desejo 
que o Govêrno ajude e corra um pouco dos 
riscos que as lnstituições particulares não 
possam suportar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permitia V. Ex.ª mais um esclarecimento. Se 
V. Ex.ª se coloca nêsse ponto de vista, não 
deve ter estranhado minha pergunta, para 
maior explicação. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – ilegivel. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

ilegivel era este todavia, meu objetivo 
principal. Sabe V. Ex.ª que no momento na 
uma corrente de opiniões ilegível, que 
procura retirar do Estado essas ilegivel 
porque as consideram de ordem privada 
ilegivel capital particular. Como ilegivel de 
operação ilegivel minha interrogação será no 
sentido de ilegivel empreendimentos com 
graves riscos, virão a ser ilegivel pela 
iniciativa privada. 

O SR. APOLONIO SALES: – A 
pergunta de V. Ex.ª tem absoluta ilegivel e 
não e ilegível, de mera curiosidade, mas do 
desejo legitmo de saber, por parte de quem 
observa a ilegivel que vai tomando a 
interferência do Estado nas iniciativas até 
agora de ordem privada. Explica-se 
perfeitamente a pergunta de V. Ex.ª. ilegivel 
dizer, ilegivel a ilegivel com que sempre 
me expresso, ilegivel contrário a 
interferência do Estado onde a iniciativa 
privada ilegivel onde a iniciativa a privada 
ilegivel. A missão do Estado deve ser 
ilegivel encaminhar, estimular, arcar 
mesmo com parte dos prejuizos; mas permitir 
que a iniciativa particular vá adiante. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Em tese, admito o ilegivel de V. Ex.ª, mas 
desejo fazer uma ilegivel. A ilegível êsse 
ponto de vista, dentro de pela menos os dez 
anos ilegivel não teremos no Brasil seguro 
agrário. O capital privado não querer ilegivel 
os riscos. Só o fará em condições tais que de 
nada valerão para o lavrador. 

O SR. APOLONIO SALES: – Concordo 
com V. Ex.ª, o seguro agrário não o 
poderiam enfrentar nossas companhias de 
seguro. Não é tentador. Por isso o projeto  
de lei do nobre Senador Altílio Vivacqua 
também apoiado por V. Ex.ª ao mesmo tem 
que permite às companhias particula- 
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ras agruparem-se numa 
corporação de ilegível se 
estabeleça um fundo de seguro 
agrário, do qual participe o Poder 
Público, através de contribuições, 
inclusive orçamentárias. Aliás, 
neste caso, seguem-se não 
apenas as conclusões da 
inteligência do nobre Senador 
autor do projeto, mas também o 
que em outros paises já se fez, 
inclusive nos Estados Unidos, 
onde se criou a "Federal Crop 
Corporation", com 100 milhões de 
dólares no primeiro ano de 
atividade. 

É multo mais barato para o 
Estado contribuir e colaborar do 
que assumir a totalidade dos 
ônus. Por vezês, para vingar a 
iniciativa privada, basta um 
pequeno estímulo. Basta que os 
prejuízos não possam atingir 
limites além das prováveis nas 
formas comuns do seguro, para 
que a iniciativa privada se 
estenda a todos os ramos em que 
haja necessidade do seguro, 
inclusive na atividade rural. 

O SR KERGIALDO 
CAVALCANTI: – Permita V. Ex.ª 
mais um aparte, aproveitando o 
brilhantismo com que V. Ex.ª está 
conduzindo seu discurso e a 
permissão bondosa para minha 
intromissão. Quero mais uma vez 
deixar consignada minha 
manifestação estatal no tocante à 
exploração do petróleo mas com 
a declaração de que era sòmente 
em relação ao petróleo que eu 
mantinha êsse ponto de vista 
intransigente, pelas razões que 
aduzi no Senado, em vários 
discursos. Não se deve, pois, dai 
deduzir haver hostilidade de 
minha parte às iniciativas 
privadas. Seria uma injustiça, por 
não se haver penetrado no 
espírito das orações que 
pronunciei nesta Casa. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Faço justiça a V. Ex.ª. Sempre 
interpretei as palavras de meu 
nobre colega no sentido que 
acaba de esclarecer. V. Ex.ª 
excetuou o problema do petróleo. 
Acredito, também que, quanto ao 
petróleo, é preciso que a 
definição seja mais categórica. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Folgo em ouvir 
a declaração de V Ex.ª. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – 
Mesmo em relação à exploração 
do petróleo sou, entretanto, pela 
iniciativa privada. 

No caso, porém, do  
seguro agrário, estou de  
acôrdo em que não se pode- 
 

ria esperar que a iniciativa privada 
tomasse a si o seu 
empreendimento com tantos 
riscos e ônus, e sem as 
possibilidades normais das outras 
formas de seguro. 

O Estado estimule as 
emprêsas e lhes dê ajuda. 

Sr. Presidente, dentro das 
normas do Projeto de Lei 
originado no Senado ou das do 
Executivo Federal, o necessário é 
que se comece, quanto antes, a 
desfraldar no país, junto da 
bandeira da desesperança, que é 
a da catástrofe da geada no sul, 
ou de outros revezes em outras 
regiões, uma outra bandeira mais 
alta, que traga no agricultor um 
pouco mais de segurança e de 
confiança no futuro. 

Não é utopia o que se deseja 
para o Brasil. E nesta crença, 
nesta convicção, apelo para a 
Câmara dos Deputados, no 
sentido de que o Projeto de 
Seguro Agrário, não demore 
quinze dias. Faça-se a fusão das 
duas proposições; que a 
iniciativa do Executivo se 
transforme em substitutivo do 
projeto do Senado, porque, 
assim, serão abreviadas as 
discussões, os trâmites legais, e 
o seguro agrário, passará, afinal, 
a ser realidade, em nosso País. 
(Multo bem! Muito bem! Palmas). 

 
DISCURSO PRONUNCIADO 

PELO SR. SENADOR MOZART 
LAGO, NA SESSÃO DE 15 DE 
JULHO DE 1953. 
 

O SR. MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, pedindo licença aos 
meus nobres colegas, 
representantes do Partido 
Trabalhista Brasileiro, venho a 
esta tribuna para congratular-me 
com a classe de motoristas desta 
Capital pela grande e significativa 
manifestação que ontem fizeram 
ao novo Ministro do Trabalho, Sr. 
João Goulart. 

Penso, em relação a essas 
classes que tenho autoridade 
para falar em seu nome, não só 
porque sou sócio benemérito de 
suas maiores e mais poderosas 
associações, mas ainda porque 
tive a honra de ser, prèviamente 
consultado sôbre a manifestação 
realizada, e apoei-lhe a idéa por 
achá-la justa e sobretudo 
necessária. 

Necessária, Sr. Presidente, 
sobretudo, porque o novo Ministro 
do Trabalho é muito jovem,  
vive há pouco tempo na  
Capital da República, e 
 

muito embora possa gloriar-se já, 
do prestigio invulgar e do conceito 
moral que lhe tributam as 
populações dos municípios 
gaúchos, revelados quando nas 
eleições de 3 de outubro último foi 
espetacularmente eleito deputado 
federal, ainda não teve tempo de 
demonstrar, ao povo carioca, 
suas altas qualidades de condutor 
de homens, culto e operoso, 
dotado de um espírito publico 
raríssimo que por certo lhe 
assegurará, em breve, a 
admiração de todo o Brasil. 

Sim, Sr. Presidente, porque o 
Sr. João Goulart distingue-se, 
principalmente, pela atenção que 
dispensa às classes menos 
favorecidas da fortuna. E' um 
trabalhista de escól, que ama 
verdadeiramente o trabalho e não 
tem maiores satisfações na vida 
que aquelas que lhe decorrem no 
convívio com os trabalhadores e 
no trato de seus problemas. Está, 
indiscutivelmente, fadado aos mais 
altos postos de comando das 
massas em nossa terra, aonde as 
dôres e os sacrificios do povo 
parecem não ser auscultados 
pela grande maioria das elites 
politicas que nos governam. 
Ademais, em nosso país, é muito 
generalizada a desconfiança 
contra os moços que assomam na 
vida pública, o que representa uma 
injustiça desarrazoada que, no 
caso do Ministro João Goulart vem 
sendo acentuada na campanha 
que lhe movem dois ou três órgãos 
de nossa imprensa, por certo 
maldosamente informados, que lhe 
atribuem intuitos de lançar em 
nossa pátria as bases de um novo 
sindicalismo, à moda do que o 
general Peron implantou na 
Argentina. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso 
não conhecer o Sr. João Goulart, 
nunca se ter tido o prazer de ouvi-
lo, de trocar idéias com Sua 
Excelência, para ignorar-se sua 
formação moral, as tendências de 
sua cultura, sua fé democrática 
verdadeiramente cristã, seu amor 
à liberdade, seu culto ao Bem e 
ao Belo. 

De minha parte, já tendo a 
honra de privar com Sua 
Excelência, nada temo  
em afirmar, desde hoje,  
que o Sr. João Goulart, à  
frente do Ministério do Trabalho 
ou em quaisquer outras  
altitudes a que ascenda, 
desmentirá eloqüentemente  
os injustos vaticínios que lhe  
tem sido irrogados e em pouco 
tempo revelará o brilho 
 

de sua inteligência e as 
tendências generosas de sua 
forte personalidade pelo bem do 
povo brasileiro e pala felicidade 
da Nação. 

Agiram acertadamente, 
portanto, Sr. Presidente, os 
motoristas da Capital da 
República, filiados ao Sindicato 
dos Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários e Anexos do 
Rio de Janeiro, da União 
Beneficente dos Chauffeurs, do 
Centro Beneficente dos 
Motoristas e da União Beneficente 
dos Motoristas Brasileiros, 
manifestando, na data de ontem, 
sua confiança no novo Ministro do 
Trabalho. Foi uma manifestação 
espontânea, oriunda da tradição 
que o Senhor João Goulart 
adquiriu nos centros rodoviários 
do Rio Grande do Sul, transmitida 
de bôca em bôca pelos motoristas 
gaúchos aos colegas cariocas. 

Como os motoristas, estou 
certo, tôdas as demais classes 
trabalhadoras do país podem 
esperar, da atuação do 
"Benjamin" do Ministério atual do 
preclaro Sr. Getúlio Vargas, uma 
administração brilhante e 
proficua, através da qual os 
trabalhadores do Brasil 
conseguirão, afinal, irmanarem-
se verdadeiramente, a 
adquirirem as condições da vida 
digna que lhes assegura a 
Constituição da República! 
(Muito bem! Muito bem!) 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DA COMISSÃO 

DIRETORA 
 

A Comissão Diretora, em sua 
reunião de 16 de julho corrente, 
resoIveu: 

Conceder licença especial de 
seis (6) meses ao Oficial 
Legislativo classe "O", Francisco 
Bevilacqua, a partir de 8 de junho 
de 1953; 

Deferir o requerimento em 
que o Oficial Legislativo classe 
"L", Romilda Duarte, solicita 
contagem do tempo que serviu 
como professôra na Prefeitura de 
São Gonçalo, Estado do Rio, num 
total de 1 ano, 10 meses e 10 
dias; 

No requerimento em que o 
Servente classe "H", Benedicto 
Afonso de Araújo, solicita 
reversão ao serviço, a Comissão 
Diretora opinou pelo 
indeferimento de sua petição, 
deliberando que se instaure o 
processo de aposentadoria. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

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

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
2 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu (*). 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente 

pelo Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído interinamente 

pelo Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalno – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
%aldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador 

Luiz Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marília Plínio Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – 

Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 

SENADO FEDERAL Secretário – José da Silva 
Lisbôa. 

Auxiliar– Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti 

Reuniões as sextas-feiras, às 
10 horas. 

 
Comissões Especias 

 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – Presidente 
Dario Cardoso. 
Francisco Galoltti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Vllasbôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vlvacqua. 
Antônio Bayma. 
Secretário - João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho 

– Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Attilio Vivacqua. 
3 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial para Estudo da 
concessão dos Direitos Civis à 
Mulher Brasileira 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-

Presidente. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – Ninon Borges Ilegível 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às 1 

ilegível horas. 
 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso - 
Presidente. 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, ás 1 

ilegível horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna - Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

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

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, as 

15 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões às terças-feiras, às 17 

horas. 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões as quintas-feiras. 

 
Segurança Nacional 

 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice 

presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído 

pelo Senador Carlos Lindenberg. 
Secretário – Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice- Presidente 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
d – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões ás segundas-feiras, 

ás 1 ilegível horas. 
 

Especial de Investigação sôbre 
as concessões materiais das 
instalações da Justiça do Distrito 
Federal e órgãos relacionados. 
 

Mello Vianna  P esidente. 
Alencastro Guimarães – 

Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar – Eliza G. Schroeder. 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mario Motta. 
Secretário - Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código 
de Processo Civil 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
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Comissão de Educação e Cultura 
 

15ª REUNIÃO REALIZADA EM 15 DE 
JULHO D 1953 

 
Aos 15 dias do mês de julho de 1953, 

às 15 horas, na Sala de Leitura do Senado 
Federal, presentes os Srs. Senadores Flávio 
Guimarães, Presidente, Cícero de 
Vasconcelos, Arêa Leão e Hamilton 
Nogueira, deixando de comparecer, com 
causa justificada, o Sr. Senador Levindo 
Coelho, reune-se esta Comissão. 

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

Não houve expediente a despachar. 
O Sr. Presidente avoca o Projeto de Lei 

do Senado nº 19, de 1950, que "declara de 
interêsse social os direitos autorais das  
obras do escritor Machado de Assis e 
providencia sua desapropriação e sôbre  
uma nova edição", que retorna a  
Comissão para opinar sôbre a emenda nº 1 
de Plenário. 

O Sr. Senador Cícero de Vasconcelos, 
emite pareceres favoráveis aos projetos de 
Lei da Câmara números 331, de 1952 e 102, 
de 1953, que, respectivamente, "autoriza o 
Poder Executivo a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento de 
Correios e Telégrafos – uma série de selos 
postais comemorativos do 50º aniversário da 
fundação do Colégio Interno de São José e 
do 25º aniversário da criação do Externato de 
São José", e que "classifica no padrão "O" 
cargos de Professor Catedrático do quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde, e dá outras providências", que são 
aprovados e assinados. 

Nada mais havendo a tratar, levanta-se 
a reunião, lavrando eu João Alfredo Ravasco 
de Andrade, Secretário, a presente ata que, 
urna vez aprovada será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas 
 

6ª REUNIÃO, EM 6 DE JULHO DE 1953 
 

Às 17 horas, reune-se, na sala de leitura 
do Senado Federal, a Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, presentes os Srs. Euclydes Vieira, 
Presidente, Onofre Gomes, Alencastro 
Guimarães e Antônio Bayma, deixando de 
comparecer, com causa justificada, o Sr. 
Plínio Pompeu, substituto do Sr. Othon 
Mäder. 

Após a leitura e aprovação da ata da 
reunião anterior, o Sr. Presidente, distribui ao 
Sr. Onofre Gomes, o Projeto de ei da 
Câmara nº 135, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a emitir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento dos 
Correios e Telégrafos – uma série de selos 
postais comemorativos do centenário da 
emancipação política do Paraná, e dá outras 
providências; e ao Sr. Alencastro Guimarães, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a permutar 
área de terreno pertencente à Viação Férrea 
do Rio Grande do Sul, por outra igual de 
propriedade da firma Xavier Irmãos S. A. –  
Estivas e Comércio em Geral. 

O Sr. Alencastro Guimarães emite, 
inicialmente, parecer sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 6, de 1953, que determina que 
a vigilância dos navios será feita por 
profissionais matriculados nas Delegacias de 
Trabalho Marítimo, opinando pela aprovação 
do Projeto, nos têrmos do seu primitivo 
parecer. 

Prosseguindo, o Sr. Onofre Gomes 
emite pareceres favoráveis sôbre os Projetos 
de Lei da Câmara números 27 e 110, de 
1953, o primeiro, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar estudos para a 
construção de um ramal da Estrada de Ferro 
de Goiás, e o segundo, que autoriza o Poder 
Executivo a emitir, pelo Ministério da Viação 
e Obras Públicas – Departamento dos 
Correios e Telégrafos – uma série de selos 
comemorativas do 1º centenário da fundação 
da cidade de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo. 

Ainda o mesmo Senador apresenta 
parecer contrário ao Projeto de Lei do 
 

Senado nº 52, de 1951, que dispõe sôbre a 
execução de obras contra as sêcas, nos 
Estados Nordestinos. 

Prosseguindo, o Sr. Antonio Bayma lê 
seu parecer favorável ao Projeto de Lei do 
Senado nº 52, de 1952, que autoriza a 
emissao, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – de duas series de selos postais, 
de taxas comuns variáveis, sobre motivos de 
navegação marítima e fluvial. 

A Comissão aprova todos os referidos 
pareceres. 

Nada mais havendo que tratar, encerra-
se a reunião, da qual, eu, Francisco Soares 
Arruda, Secretário, lavro a presente ata que, 
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Serviço Público Civil 

 
10ª REUNIÃO EM 16 DE JULHO DE 1953 

 
Às 15 horas do dia 16 de julho de 1953 

em sala do edifício do Senado, reune-se a 
Comissão de Serviço Público Civil, sob a 
presidência do Sr. Prisco dos Santos, 
presentes os Srs Costa Pereira, Mozart Lago 
e Vivaldo Lima, deixando de comparecer o 
Sr. Luiz Tinoco. 

Lida e aprovada a ata da reunião 
anterior, o Sr. Vivaldo Lima comunica que, 
por motivos particulares, devolverá sem 
parecer o projeto de Lei da Câmara nº 117, 
de 1953, que dispõe sôbre a transferência 
para a União, como extranumerário, dos 
empregados brasileiros da Comissão Mista 
Ferroviária Brasileiro-Boliviana. 

São lidos, aprovados e assinados os 
seguintes pareceres: 

Do Sr. Mozart Lago, favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1950, 
que regula a situação jurídica dos 
procuradores das autarquias federais, e 
sôbre as emendas oferecidas à mesma 
proposição. 

Do Sr. Costa Pereira, favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1953, 
que dispõe sôbre o aproveitamento dos 
auxiliares de ensino e pessoal burocrático 
dos institutos federalizados do ensino 
superior, e aceitando a emenda que lhe foi 
oferecida; 

Do Sr. Prisco dos Santos, favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 31 de 1953, que 
altera os quadros do pessoal dos tribunais 
regionais eleitorais do Amazônas, Mato 
Grosso, Goiás, Maranhão, Piaui, Paraíba, 
Pernambuco, e contrário à emenda que lhe, 
foi oferecida (vencido o Sr. Mozart Lago em 
relação à emenda). 

Por proposta do Sr. Vivaldo Lima, a 
Comissão resolveu pedir o pronunciamento 
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
o projeto de Lei da. Câmara nº 117, de 1953, 
que dispõe sôbre a transferência para o 
serviço da União, como extranumerários, dos 
empregados brasileiros da Comissão Mista 
Ferroviária Brasileiro-Boliviana. 

O Sr. Presidente distribuiu: 
Ao Sr. Mozart Lago o Projeto de Lei da 

Câmara nº 15, de 1953, que computa como 
de serviço público prestado pelos 
extranumerários da Estrada de Ferro Dona 
Teresa Cristina, e o Projeto de Lei da 
Câmara nº 142 de 1953, que estabelece 
gratificações para os membros do Conselho 
de Terras da União e para o representante da 
Fazenda Nacional, cria a função gratificada 
de Secretário do mesmo Conselho e dá 
outras providências: 

Ao Sr. Luiz Tinoco o Projeto de 
Resolução nº 7, de 1953, que dispõe sôbre a 
aplicação, aos funcionários do Senado 
Federal, do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis (Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952),e o Projeto de Lei da Câmara nº 17, 
de 1953, que dispõe sôbre operações 
imobiliárias realizadas pelo Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado e dá outras providências. 

Não havendo mais que tratar, encerra-
se a reunião às 16 horas e 30 minutos, 
lavrando eu, Franklin Palmeira, Secretário, a 
presente ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

Sala das Comissões, em ilegível de 
julho de 1953. 

84ª SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 

 
1º Sen. Francisco Gallotti 
2.º Sen. Hamilton Nogueira 
3º Sen. Alencastro Guimarães 

 
ATA DA 83ª SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 

1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ FILHO, 
PRESIDENTE E ALFREDO NUNES, 1º 

SECRETÁRIO 

 
As 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
Waldemar Pedrosa 
 

Anisio Jobim 
 

Prisco dos Santos 
 

Alvaro Adolpho 
 

Magalhães Barata 
 

Antonio Bayma 
 

Onofre Gomes 
 

Kerginaldo CavaIcanti 
 

Assis Chateaubriand 
 

Apolonio Sales 
 

Djair Brindeiro 
 

Julio Leite 
 

Aloysio de Carvalho 
 

Attilio Vivacqua 
 

Alfredo Neves 
 

Hamilton Nogueira 
 

Mozart Lago 
 

Costa Pereira 
 

Vespasiano Martins 
 

Flávio Guimarães 
 

Roberto Glasser 
 

Gomes de Oliveira 
 

Ivo d'Aquino 
 

Francisco Gallotti 
 

Alfredo Simch 
 

Camilo Mercio (26) 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 26 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º): – 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê a seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios : 
– Dois, do Sr. Secretário da Presidência 

da República, devolvendo autógrafos dos 
Projetos de Leis da Câmara ns. 45-5, e 138-
53, em vista de, sôbre os mesmos, não se 
haver manifestado o Sr. Presidente da 
República no prazo constitucional. 

 
A Promulgação. 

 
– DE CÂMARA DOS DEPUTADOS: 
 
Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, para que se digne de levar ao 
conhecimento do Senado Federal, que a 
Câmara dos Deputados aprovou a emenda 
dessa Casa do Congresso Nacional ao 
Projeto de Lei nº 1.599-E, de 1952 que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao 
Tribunal de Contas, o crédito especial de Cr$ 
41.216,60 (quarenta e um mil, duzentos e 
dezesseis cruzeiros e sessenta centavos) 
para pagamento de diferenças de 
vencimentos, de salários-família, de auxílios-
funeral e de outras vantagens devidas a 
servidores daquele Tribunal e a seus 
beneficiários. 

Outrossim comunico a Vossa 
Excelência que a referida proposição foi 
nesta data, enviada à sanção. 

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

Rio de Janeiro, em 14 de julho da 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 882-B, de 1951, da Câmara dos 
Deputados, que concede auxílio ao Centro da 
Pesquisas Pedagógicas para investigações 
sôbre o desenvolvimento educacional do 
Brasil, e dá outras providências. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. - Ruy 
Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 181, de 1953 

 
Concede auxílio ao Centro de 

Pesquisas Pedagógicas para investigações 
sôbre o desenvolvimento educacional do 
Brasil, e de outras, providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Orçamento da União 

consignará durante três anos, no Anexo do 
Ministério da Educação e Saúde, auxilio de 
Cr$ 100.000,00 cem mil cruzeiros, destinado 
ao Centro de Pesquisas Pedagógicas, 
instituído junto à cadeira de Administração 
Escolar e Educação Comparada da 
Faculdade Nacional de Filosofia, para 
realização de investigações sôbre o 
desenvolvimento da organização e métodos 
de administração escolar na Brasil, 
publicação de seu Boletim, excursões de 
estudos, contrato de professôres 
estrangeiros, se necessário  
demais atividades relacionadas com seus 
objetivos. 

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

Às Comissões de Constituição Justiça, 
de Educação e Cultura de Finanças. 

 
DO SR. MINISTRO DA FAZENDA 

 
Em 14 de julho de 1953 
Ofício nº 219-53. 
Excelentíssimo Senhor Presidente. 
Ao assumir a direção da Pasta da 

Fazenda e a Presidência do Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
senti, de imediato, a necessidade de  
um mais estreito entendimento entre  
os vários órgãos responsáveis pela 
orientação da política econômica e financeira 
do País. 

Pareceu-me conveniente fôssem os 
graves e transcendentais problemas 
econômicos e financeiros da Nação 
debatidos pelo Executivo com a participação 
esclarecida das Egrégias Comissões de 
Economia e Finanças dessa alta Câmara. 

Devidamente autorizado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, transmiti o meu sentir ao 
Conselho de Superintendência da Moeda e 
do Crédito e, com a aprovação unânime 
dêsse órgão, venho manifestar a Vossa 
Excelência a satisfação e a honra com que 
seria acolhida a presença dos Presidentes 
das referidas Comissões às reuniões 
semanais daquele Conselho que, sob a 
minha presidência, se realizam às têrças-
feiras, às 10 horas da manhã, no meu 
Gabinete. 

Estou perfeitamente certo de que a 
participação desses ilustres representantes 
nas referidas reuniões será de valor 
inestimável ao Conselho, em tôdas as suas 
decisões, podendo, por outro lado, 
proporcionar elementos subsidiários de valia 
para os relevantes estudos que se realizam 
nessa alta e respeitável Casa do Congresso 
Nacional. 

Aproveito a ensejo para reiterar a  
Vossa Excelência os protestos de mi- 
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nha elevada estima e particular 
consideração. – Oswaldo Aranha. 

A Sua Excelência o Senhor Doutor João 
Café Filho, digníssimo Presidente do Senado 
Federal. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
 

PARECERES 
 

Nº 615, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 239, de 
1952, que dispõe sôbre os vencimentos dos 
Juizes, quando convocados para funcionar 
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
1. O presente projeto de lei dispõe que 

os juizes, quando convocados para funcionar 
no Tribunal de Justiça, perceberão 
vencimentos iguais (artigo 1º) aos dos 
desembargadores. 

Nos casos de suspeição ou 
impedimento, os substitutos não gozarão das 
vantagens do art. 1º. 

2. A iniciativa resulta da emenda 
apresentada ao projeto da Lei número 1.453-
A, de 1951, que é a atual Lei nº 1.505, de 19 
de dezembro de 1951. Essa emenda, de 
acôrdo com o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, foi destacada para constituir 
projeto em separado. 

A proposição encerra não apenas um 
princípio de justiça, mas também, de 
imperatividade jurídica. Convocados os juizes 
de direito para desempenho de funções 
privativas de membros do Tribunal de 
Justiça, ficarão incumbidos de idênticas 
atribuições e responsabilidades. 

São desembargadores interinos. Cabe-
lhes, portanto, ao lado das obrigações do 
cargo, as vantagens inerentes à substituição. 
Se assim não fôsse haveria uma 
desigualdade de tratamento – desigualdade 
que ainda se agrava considerando-se que os 
juízes da Fazenda Pública, quando 
substituem os Ministros do Tribunal  
de Recurso recebem remuneração 
correspondente a dêstes. A mesma  
regra se aplica aos membros do Ministério 
Público. 

Estamos, pois, perante uma norma que 
fixa o princípio contido no projeto, a qual teria 
de ser aplicada a todos aqueles que se 
encontrassem em situação análoga. 

3. Examinando a matéria no âmbito do 
Direito Administrativo, observou o Relator da 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, o eminente jurista 
Antônio Balbino. 

"No serviço público em geral 
compreende-se que a substituição 
automática (Estatuto; art. 89) não seja 
remunerada porque ela se processa dentro 
da órbita rotineira da administração. O 
grande número delas viria, também, onerar 
fortemente os cofres públicos dado o número 
avultado de servidores. Mas a gratuidade se 
presume até o período de 30 dias; se a 
substituição exceder êste lapso de tempo a 
suplementação de vencimento é devida. 
Também no caso de licença a prêmio não se 
deve excluir a remuneração (Lei nº 283, de 
24 de maio de 1948, art. 5º) considerando-se 
que o seu gôzo é legítimo e não deve 
redundar em encargos para os substitutos. 
Na hipótese de cargo em Comissão ou de 
função gratificada, o D.A.S.P., com 
aprovação do Presidente da República, 
admitiu expressamente a remuneração  
do substituto, quando o titular estiver 
afastado por motivo de licença especial 
(Revista de Direito Administrativo – vol. 16, 
pág. 248)". 

O projeto é além do mais cauteloso, 
estabelecendo a exceção do parágrafo único. 

A recepção de vencimentos iguais aos 
dos desembargadores, pelos juizes  
que o substituem é, como se diz, 
especialmente, no item 1, direito que 
 

deflue necessariamente dessa substituição. 
Assim, a lei oriunda do projeto não vai criar 
êsse direito, antes o declara e assegura. 
Seus benefícios devem, pois, abranger as 
substituições posteriores à Lei n. 1.505, de 
19 de dezembro de 1951. Aos demais, além 
das razões de ordem jurídica, não seria justo 
que se adotasse critério diferente. O projeto 
ora em aprêço constitui, como inicialmente, 
assinalamos, desmembramento da emenda 
mencionada ao projeto nº 1.453-A, que se 
converteu na citada Lei número 1.505. 

Não seria justo que a transigência do 
autor da emenda nesse sentido, feita com o 
elevado espírito público de evitar delonga na 
aprovação do projeto nº 1.453-A, acarretasse 
prejuízo àqueles que aguardam a reparação 
da injustiça que a Lei nº 1.505 deixara de 
corrigir. 

Desta forma justifica-se a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

"Os benefícios desta Lei são 
compreensivos das substituições posteriores 
à Lei nº 1.505, de 19 de dezembro de 1951". 

5. Em face das considerações expostas 
a Comissão de Constituição e Justiça opina 
pela constitucionalidade e legalidade do 
projeto e da emenda. 

Sala Ruy Barbosa, em 7 de maio de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente – Attilio 
Vivacqua, Relator. – Anisio Jobim. – Joaquim 
Pires. – Luiz Tinoco. – Waldemar Pedrosa. 

 
PARECER 

 
Nº 616, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 289, de 
1952, que dispõe sôbre vencimentos dos 
Juízes, quando convocados para funcionar 
no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

 
Relator: Senador Veloso Borges. 
O Projeto de Lei da Câmara dos 

Deputados nº 239, de 1952, dispõe sôbre a 
equiparação de vencimentos dos Juízes, 
quando convocados para funcionar no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Se ao Juiz, convocado para exercer 
interinamente as funções de Desembargador, 
cabem os mesmos ônus responsabilidades, é 
natural que perceba as vantagens 
pecuniárias inerentes ao exercício do cargo 
que desempenha. 

Nestas condições, opinamos pela 
aprovação do projeto em aprêço. tt; 

Quanto à emenda nº 1, que manda 
aplicar as vantagens do projeto, a partir da 
Lei nº 1.505, de 19 de dezembro de 1951, 
opinamos pela sua rejeição, porquanto a 
medida projetada não deve ter efeito 
extroativo muito menos um período de tempo 
determinado. 

Sala "Joaquim Murtinho", em 15 de 
julho de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente – 
Veloso Borges, Relator. – Alvaro Adolpho. – 
Apolonio Sales. – Joaquim Pires. – Ismar de 
Goes. – Domingos Velasco. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 617, de 1953 

 
Da Comissão de Legislação Social 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 391, de 
1952, que fixa os símbolos e valores 
correspondentes aos cargos em comissão 
funções gratificadas do Quadro do Pessoal 
dos órgãos das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, e 8ª 
Regiões da Justiça do Trabalho. 

 
Relator: – Senador Luiz Tinoco cs 
1. Elaborado pela Comissão de Serviço 

Público da Câmara dos Deputados com base 
na Mensagem do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região o Projeto 
em estudo fixa a composição dos quadros 
funcionais dos Tribunais e Juntas da 2ª  
 

 – 3ª – 4ª – 6a – 6ª – 7º e 8ª Regiões da 
Justiça do Trabalho. 

Essa extensão a outras Regiões, face à 
primeira apresentação do Projeto na outra 
Casa do Legislativo Federal, se verificou em 
virtude do seu relator na respectiva Comissão 
de Finanças, o deputado João Agripino, 
haver englobado, em parecer lavrado em 
primeiro turno, as solicitações constantes  
de mensagens de outros Tribunais 
Regionais, além daquela primitiva da 3ª 
Região. 

2. A leitura da ementa do Projeto em 
exame esclarece que êste "fixa símbolos e 
valores correspondentes aos cargos em 
comissão e funções gratificadas do quadro 
do pessoal dos órgãos das 2ª – 3ª – 4ª – 5ª – 
6ª – 7ª e 8ª Regiões da Justiça do Trabalho". 
Na realidade, porém, o Projeto faz mais;  
vai bem além, como adiante será 
demonstrado. 

A fixação dos quadros do pessoal dos 
Tribunais Regionais da Justiça do Trabalho 
foi estabelecida pela Lei nº 409, de 25 de 
setembro de 1948, posteriormente 
modificado, no que concerne à 1ª  
Região, pela Lei nº 1.414, de 18 de agôsto de 
1951. 

O Projeto em apreciação representa, 
pois, modificação da Lei 409, exclusive a 1ª 
Região. O enunciado de sua emenda, 
conforme já foi dito, faz crer que, por êle, são 
alterados os símbolos e valores apenas dos 
cargos em comissão e funções gratificadas. 
Isto, porém, consta dos dois primeiros artigos 
do Projeto em aprêço e respectivas tabelas 
anexas. 

3.Mas, surge nestas últimas a primeira 
novidade, que é o aumento do número de 
funcionários nas Secretarias de alguns 
Tribunais Regionais e Juntas e a elevação 
das respectivas letras. 

O artigo 3º dispõe que os  
cargos isolados de provimento em  
comissão e as funções gratificadas serão 
preenchidas por funcionários do respectivo 
Tribunal. 

Pelo artigo seguinte (artigo 4º) é  
fixada a competência dos Tribunais 
Regionais para prover os cargos de suas 
secretarias. 

A extinção do cargo de Taquígrafo no 
Tribunal da 2ª Região é o objetivo do artigo 
5º, que determina o aproveitamento dêsse 
funcionário em cargo de vencimento 
equivalente ou superior. 

Igualmente o artigo 6ª dispõe sôbre o 
aproveitamento, nos mesmos ou 
equivalentes cargos, dos servidores titulares 
de cargos efetivos, que venham a extinguir-
se naturalmente nas alterações pretendidas 
do Projeto. 

O artigo 7º cogita da dispensa de 
interstício nas primeiras promoções para 
preenchimento dos cargos de carreira. 

O provimento das vagas ocorridas na 
classe inicial da carreira de Oficial Judiciário 
será feito por acesso dos ocupantes da 
classe final da carreira de Auxiliar Judiciário, 
mediante concurso de segunda entrância, 
realizado entre os últimos. E' vedada assim, a 
nomeação ou designação, a qualquer título, 
de funcionário em substituição a outro na 
carreira art 2º e parágrafo único. 

As normas de elaborarão da proposta 
orçamentária da Justiça do Trabalho e os 
pedidos de créditos adicionais estão previstos 
no artigo 8º e parágrafo único umas e outras 
condicionados à anuência do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

O artigo 10 dispõe que, seja justiça 
federal, comum, militar, eleitoral ou do 
trabalho, os juizes e auditores, quando 
funcionarem em substituição do titular, 
perceberão os vencimentos substituídos, 
quando a substituição se verificar por 
ausência, vacância, férias ou licença do 
titular efetivo. O §1º exectua da regra os 
titulares afastados por suspeição ou 
impedimento; o §2º estabelece que,  
na hipótese dos substitutos exercerem 
cargos não remunerados, perceberão por  
 

sessão a que comparecerem, seja qual for o 
caso de substituição, um trinta ávos dos 
vencimentos do substituído, até o máximo  
de vinte sessões mensais, ou a  
gratificação por sessão a que o substituído 
tiver direito. 

4. Observa-se, destarte, que o Projeto 
em escôpo não regula sòmente símbolos e 
valores dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas, indo muito mais longe, 
ao dispôr sôbre tôda aquela matéria há 
pouco mencionada. 

Realmente, o primitivo Projeto, 
elaborado, conforme já foi dito, pela 
Comissão de Serviço Público da Câmara 
Federal, foi bastante alterado em sua 
posterior tramitação naquela Casa, 
recebendo emendas em plenário,  
nas Comissões e das Comissões que 
percorreu. 

Êsse esfôrço se deve, talvez, ao desejo 
de escoimá-lo de certas imperfeições. Deve 
ser aludido, também, o a fato de terem sido 
englobadas, na primitiva proposição, as 
pretensões de outras Regiões da Justiça do 
Trabalho, o que, sôbre representar  
medida de unificação legislativa,  
modificou, necessariamente, o primitivo 
contexto. 

Afora algumas restrições entre as quais 
colocamos o fato do Projeto em tela cuidar de 
assuntos que melhor se enquadrariam em 
iniciativas de lei independente, não há como 
condená–lo. As constantes flutuações dos 
preços das utilidades exigem uma revisão 
bem orientada nos proventos dos que vivem 
dos seus salários. môrmente aqueles de 
níveis inferiores e, portanto, de reduzida 
capacidade aquisitiva. 

Acresce, ainda, a circunstância do que, 
de um certo tempo a esta data, modificaram-
se as condições gerais de cada Região. Da 
Lei nº 409, que é de 1948 até esta parte, os 
trabalhos das Juntas de Conciliação e 
Julgamento e Tribunais Regionais sofreram 
alterações. e algumas profundas, quer no 
que tange ao número de reclamações e 
recursos, como no que respeita ao 
desenvolvimento comercial e industrial de 
algumas zonas do País, e, por conseqüência, 
no aumento de dissídios entre o capital e o 
trabalho. 

À exceção de algumas emendas da 
Câmara dos Deputados, o Projeto em causa 
consubstancia as solicitações de diversos 
Tribunais Regionais da Justiça do Trabalho, 
que, melhor que qualquer, conhece as 
deficiências e necessidades dos respectivos 
serviços de Secretaria. 

Por êsse fundamento, e tendo em vista 
ser devedor específico nosso colaborar, com 
os meios ao nosso alcance, para a 
distribuição de uma justiça mais rápida, livre 
das peças da deficiência funcional, que muita 
vez a entravam opinamos pela aprovação do 
Projeto. 

E' o parecer. 
Sala das Comissões, em 8 de maio de 

1953. – Gomes de Oliveira, Presidente. – 
Luiz Tinoco, Relator. – Hamilton Nogueira. – 
Cícero de Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 618, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 391, de 
1952, que fixa os símbolos e valores 
correspondentes aos cargos em comissão e 
junções gratificadas do Quadro do Pessoal 
do orgãos das 2ª, 3ª, 4ª,5ª, 6ª, 7ª e 8ª 
Regiões da Justiça do Trabalho. 

 
Relator: Sr. Alberto Pasqualini. 
O presente projeto aprovado pela 

Câmara dos Deputados, da nova estrutura 
aos quadros de pessoal dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e Juntas de 
Conciliação e Julgamento das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª, 7ª e 8ª Regiões, providências que ilegível 
o seguinte: 
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a) transformação em cargos 
isolados de ilegível de todos os 
cargos em comissão, exceto os de 
Diretor de Secretaria; 

b) elevação de uma letra no 
padrão dos referidos cargos; 

c) mudança de designação da 
carreira de Escriturário para 
Auxiliar Judiciário, com extinção 
de alguns cargos e escalonamento 
uma letra acima; 

d) aumento de duas letras na 
carreira de Oficial Judiciário; 

e) enquadramento em 
carreira dos cargos de Servente, 
com extinção de alguns e 
escalonamento duas letras 
acima; 

f) mudança de designação 
dos cargos isolados de 
provimento efetivo de Oficial de 
Diligência para Oficial de Justiça, 
em padrões superiores de 2 a 3 
letras. 

g) extinção do cargo de 
Taquígrafo no Quadro do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª 
Região; 

h) fixação dos valores das 
funções gratificadas. 

Essa reestruturação, solicitada 
à Câmara na forma do art. 97, nº VI, 
da Constituição viza estender aos 
demais quadros de pessoal da 
Justiça do Trabalho as alterações 
determinadas pela Lei nº 1.414, de 
18 de agôsto de 1931, quanto ao 
Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, 
sendo, portanto, aconselhada por 
razões de aquidade. 

De acôrdo com o estudo  
a que procedemos (quadro  
anexo), a medida resulta na 
diminuição de 31 cargos (de 517 
para 486), importando, porém, num 
aumento anual de Cr$ 3.017.427,00 
(de Cr$ 12.827.533,00 pa- 
 

ra Cr$ 15.847.960,00, não se 
computando o abono de 
emergência ultimamente 
concedido). 

Os arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do 
projeto dispõe sôbre o provimento 
dos cargos, estabelecendo critérios 
para o aproveitamento e promoção 
dos funcionários sem ferir o sistema 
do mérito. 

O projeto disciplina, também, no 
art. 9º, a elaboração da proposta 
orçamentária e dos créditos 
adicionais da Justiça do Trabalho, 
determinando, em ambos os casos, 
a coordenação do Tribunal Superior 
do Trabalho, providência que 
julgamos útil. 

Finalmente, embora 
constituindo matéria estranha ao 
seu objetivo,  
o projeto regula, no art.  
10 os vencimentos dos Juizes  
e Auditores, quando funcionem 
como substitutos, na Justiça 
Federal, comum, militar, elei- 
 

toral e do trabalho, excluindo 
quaisquer percentagens para as 
substituições decorrentes de 
suspeição ou impedimento e 
atribuindo, em quaisquer casos, aos 
substitutivos que exerçam cargos não 
remunerados, a percepção de um 
trinta avos (1, 30) dos vencimentos do 
substituído, por sessão a que 
comparecerem, até o máximo de vinte 
sessões mensais, ou a gratificação por 
sessão a que o substituído teria direito. 

Trata-se de norma salutar que 
vem preencher uma sensível lacuna 
da Legislação em vigor. 

A vista do exposto, nada temos 
a opôr a aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de 
julho de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Alberto Pasqualini, 
Relator. – Alvaro Adolfo. – Apolonio 
Sales. – Joaquim Pires. – Ismar de 
Góes. – Domingos Velasco. – 
Veloso Borges. – Ferreira de Souza. 
  

ÓRGÃO 

 
Situação Atual 

 
Situação Proposta Diferença 

Nº de 
Cargos 

Custo Anual 
(*) 

Nº de 
Cargos 

Custo Anual 
(*) 

Nº de 
Cargos 

Custo Anual (*) 

  Cr$  Cr$  Cr$ 
a) Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.................... 185 4.668.553,00 136 5.215.920,00 + 49 517.367,00 
b) Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região......................... 57 1.442.380,00 53 1.733.280,00 -4 290.400,00 
c) Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região......................... 78 1.944.700,00 82 2.293.680,00 +4 351.380,00 
d) Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 
Região......................... 52 1.330.440,00 69 1.868.200,00 +7 537.760,00 
e) Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região......................... 61 1.526.480,00 64 1.945.320,00 +3 416.920,00 
f) Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região.......................... 46 1.052.400,00 49 1.517.160,00 +3 461.760,00 
g) Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região......................... 38 665.140,00 43 1.272.000,00 +5 406.860,00 

TOTAIS.............................................................................. 517 12.827.533,00 486 15.844.960,00 -31 + 3.017.427,00 
(*) Compreende o custo das funções gratificadas, cujo número quase não varia (3 por Tribunal. 

Diretoria de Orçamento, 30 de junho de 1953 
 

PARECER 
 

Nº 619 de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 96-53, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 35.593,30, 
para pagamento ao Dr. Francisco 
Eugênio Continho, como Assistente 
da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, em disponibilidade. 

 
Relator: Senador Camilo 

Mércio. 
Pelo projeto, decorrente de 

mensagem do Exmo. Sr. Presidente 
da República, ficou o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 35.593,30 
(trinta e cinco mil quinhentos e 
noventa e três cruzeiros e trinta 
centavos), para ocorrer ao 
pagamento de provento a que tem 
direito o Dr. Francisco Eugênio 
Coutinho, Assistente da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, em 
disponibilidade. 

Acha-se o mesmo  
devidamente justificado nas 
exposições do Ministério 
 

da Educação e do Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 

Opino, assim, nada lhe tendo a 
opôr quanto à constitucionalidade, 
por sua aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de 
junho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente eventual. – Camilo 
Mércio, Relator. – Waldemar 
Pedrosa. – Anisio Jobim. – Luiz 
Tinoco. – Ferreira de Souza. – 
Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 620, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
número 96, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, 
a crédito especial de Cr$ 
35.593,30 para pagamento ao Dr. 
Francisco Eugênio Coutinho, 
como Assistente da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 
disponibilidade. 

 
Relator: Senador Joaquim Pires. 
Em virtude do que lhe  

foi sugerido pelo Ministro  
da Educação e Saúde em  
exposição de Motivos nº 658, de 
 

9 de junho de 1952 o Senhor 
Presidente da República depois 
de ter ouvido o Departamento 
Administrativo do Serviço Público, 
dirigiu ao Congresso Nacional, por 
intermédio da Câmara dos Srs. 
Deputados, a Mensagem nº 237, 
de 8 de julho do próximo passado, 
em que pede seja autorizado a 
abrir pelo Ministério acima referido 
o crédito especial de Cr$ 
35.593,30 (trinta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e três 
cruzeiros e trinta centavos) para o 
pagamento devido ao Dr. 
Francisco Eugênio Coutinho, 
assistente da Faculdade de 
Medicina da universidade do Rio 
de Janeiro, ora em disponibilidade 
remunerada. 

O pedido, que veia 
acompanhado de anteprojeto de 
lei, está plenamente justificado 
pelo que somos pela aprovação do 
projeto de Lei da Câmara nº 96, de 
1953, pela sua procedência e 
legalidade. 

Sala Joaquim Murtinho, em 15 
de julho de 1953. – Ivo d'Aquino, 
Presidente. – Joaquim Pires, 
Relator. – Alvaro Adolfo. – Apolonio 
Sales. – Ismar de Góes. – 
Domingos Velasco. – Veloso 
Borges. – Ferreira de Souza. 

PARECER 
 

Nº 621, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 220, de 1952, que "autoriza 
o Poder Executivo a entrar em 
entendimento com os govêrnos 
estaduais e o Instituto do Cacau, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, 
para traçar e executar o Plano de 
Combate às pragas que infestam a 
lavoura cacaueira; e abrir crédito 
especial de dez milhões de cruzeiros". 

 
Relator: Senador Attilio Vivacqua. 
1. O presente projeto originário 

da Câmara dos Deputados  
é de autoria dos nobres  
Deputados Aloysio de Castro  
e Eunapio de Queiroz, e  
tem por finalidade: autorizar o  
Poder Executivo, por intermédio  
do Ministério de Agricultura,  
a entrar em entendimento com os 
govêrnos estaduais e o Instituto do 
Cacau da Bahia, no sentido de 
traçar e executar o Plano de 
Combate às pragas e moléstias  
que infestam a lavoura cacaueira, 
designando, para êsse fim,  
os técnicos necessários, que 
trabalharão em cooperação com 
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o pessoal dos órgãos especializados 
estaduais", e, a abrir crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 para auxiliar, sob a direção das 
autoridades acima aludidas, no custeio das 
despesas decorrentes desta lei, inclusive 
aquisição de inseticidas e medicamentos, cuja 
importação independerá de licença prévia 
isenta de impostos e taxas aduaneiras. 

2. Sôbre o projeto, na Câmara dos 
Deputados, opinaram as Comissões de 
Agricultura e de Finanças, as quais diante 
das informações que lhes prestaram os 
Ministérios da Fazenda e da Agricultura, 
lhe deram pareceres favoráveis com os 
substitutivos que ofereceram, tendo sido 
aprovado o da Comissão de Finanças e 
rejeitado o da Comissão de Agricultura, 
ficando assim, prejudicado o projeto inicial. 

3. A União compete prover sôbre a 
defesa da lavoura contra os efeitos das 
endemias (art. 5º, XIII, da Constituição). 
Ao demais, o art. 18, § 3º, permite cometer 
a funcionários estaduais a execução de 
leis e serviços federais. 

4. No tocante a dispensa da licença 
prévia para importação de inseticidas e 
medicamentos, a medida, se bem que 
constitucional, exige o estudo das 
comissões técnicas do Senado e cautelas 
que impeçam os abusos. Isenta-se essa 
importação de impostos e taxas 
aduaneiras, mas, o que não deve abranger 
as taxas de previdência incluídas nos 
direitos alfandegários. Impõe-se, conforme 
prática legislativa já consolidada, a 
expressa exclusão dessas taxas, o que 
justifica a emenda anexa. 

A Comissão manifesta-se pela 
constitucionalidade do projeto, uma vez 
adotada a emenda acima referida. 

Sala Ruy Barbosa, em 29 de janeiro 
de 1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente 
em exercício. – Attilio Vivacqua, Relator. – 
Anisio Jobim. – Camilo Mércio. – Joaquim 
Pires. – Gomes de Oliveira. 

 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA Nº 220, DE 1952 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se, in fine, ao art. 2º: 

"exceto as taxas de previdência social". 
Sala Ruy Barbosa, em 29 de janeiro 

de 1953. – Attilio Vivacqua. 
Aprovada a emenda supra, em sessão 

da Comissão de Constituição e Justiça, de 
29 de janeiro de 1953. – Aloysio de 
Carvalho, Presidente em exercício. 

 
PARECER 

 
Nº 622, de 1951 

 
Da Comissão de Economia sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 220, de 
1952, que autoriza o Poder Executivo a 
entrar em entendimento com os Governos 
estaduais e o Instituto do Cacau, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, 
para traçar e executar o Plano de 
Combate ás pragas que infestam a lavoura 
cacaueira; e abrir o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00. 

 
Relator: Senador Landulpho Alves. 

Autoriza o projeto, em tela, o Executivo 
a entrar em entendimento com os governos 
estaduais e o Instituto do Cacau da Bahia, 
por intermédio do Ministério da Agricultura, 
para traçar e executar o Plano de Combate 
às pragas que infestam a lavoura cacaueira; 
e a abrir o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00, para êsse fim. 

A medida consubstanciada neste 
projeto de lei impõe-se imediatamente, à vista 
das proporções que vão tomando certas 
pragas do cacaueiro e do cacau, como a 
"podridão parda" na sua ação devastadora. 

De alguns anos a esta parte, não são 
pequenos os prejuízos que, 
principalmente, esta moléstia vem cau- 
 

sando à lavoura cacaueira do país, 
notadamente na Bahia. 

A falta de recursos adequados de 
combate e mesmo a quase nenhuma atenção 
dada ao terrível mal, pela União, como pelos 
Estados interessados, abriu caminho á 
propagação rápida da doença, que se alastra 
de maneira assoberbante. E não devemos 
subestimar o poder e os efeitos da entidades 
mórbida que começa a reduzir de muito a 
produção cacaueira do País. 

É necessário encará-Ia, como as demais 
pragas da lavoura cacaueira, por maneira 
segura, realmente técnica, desde que a 
pesquiza em tôrno dos agentes mórbidos, até 
às condições de meios que lhe possam ser 
favoráveis e aos agentes mendicamentosos 
que os possam combater e erradiar. 

E isto num meio, imensamente, 
propenso à vida dêstes agentes, 
principalmente os da categoria dos fungos, 
tão agressivos nas regiões quentes e 
úmidas. 

É, portanto, dêsse raciocínio a que nos 
leva o conhecimento do meio e dêsse fato a 
que se deve juntar o das grandes distâncias a 
vencer para atingir e penetrar as zonas 
atingidas, em regra sem caminhos 
adequados, – que achamos insuficientes os 
recursos previstos na proposição em exame 
(de Cr$ 10.000.000,00).  

Serão, contudo, capazes de permitir um 
bom comêço no combate, em tempo, se o 
serviço de combate fôr organizado com o 
necessário critério. 

Somos de parecer que o projeto deve 
ser aprovado, bem como a emenda nº 1 da 
Comissão de Justiça, que excetua as taxas de 
previdência social de Isenção prevista. 

Sala de Leitura do Senado Federal, em 
20 de abril de 1953. – Pereira Pinto, 
Presidente. – Landulpho Alves, Relator. – 
Julio Leite. – Plinio Pompeu. – Euclides Vieira. 

 
PARECER 

 
Nº 623, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao projeto de 

lei da Câmara nº 220, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a entrar em entendimento 
com os Governos estaduais e o Instituto do 
Cacau, por intermédio do Ministério da 
Agricultura, para traçar e executar o PIano de 
Combate às pragas que infestam a lavoura 
cacaueira; e abrir o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00. 

 
Relator: Senador Apolonio Sales. 

Êste projeto autoriza o Poder 
Executivo a entrar em entendimentos com 
os governos estaduais e o Instituto do 
Cacau, para traçar e executar o plano de 
combate às pragas que infestam a lavoura 
cacaueira. E, em conseqüência, autoriza a 
abertura do crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 para as despesas com a 
execução do citado plano. 

No Orçamento do exercido em vigor 
existe uma dotação global de Cr$ 
20.000.000,00 para o combate as doenças e 
pragas de lavoura em geral. Na Proposta 
Orçamentária para 1954 esta dotação é de 
Cr$ 32.000.000,00. 

Êste créditos são. todavia, escassos 
para atender aos diversos programas de 
combate às pragas e doenças da lavoura 
em geral Por isso mesmo, a Câmara dos 
Deputados julgou conveniente aprovar o 
projeto ora sob nosso exame, que põe em 
destaque, como caso especial, o plano a 
ser instituído para combate ás pragas e 
moléstias que infestam a lavoura 
cacaueira. 

Acchando-nos de acôrdo com o projeto, 
somos de parecer que o mesmo merece ser 
aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Apolonio 
Sales. Relator. – Veloso Borges. – Domingos 
Velasco. – Joaquim Pires. – AIvaro Adolfo. – 
Ismar de Góes, – Ferreira de Souza. 

PARECER 
 

Nº 624, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 64-53, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 333.544,30 para 
pagamento de indenização a Adriano 
Rodrigues Pinto, ex-maquinista de primeira 
classe da Estrada de Ferro Rio d'Ouro. 

 
Relator: Sr. Alvaro Adolfo. 
1. O Senhor Presidente da República, 

em Mensagem dirigida ao Congresso, 
encaminha o pedido de crédito especial de 
Cr$ 333.544.30 (trezentos e trinta e três mil 
quinhentos quarenta e quatro cruzeiros e 
trinta centavos) para pagamento a Adriano 
Rodrigues Pinto, ex-maquinista de primeira 
classe da Estrada de Ferro Rio d'Ouro, como 
indenização pelas consequências do desastre 
de que foi vítima, a 28 de agôsto de 1892, 
correspondente aos seus vencimentos nessa 
Estrada, incorporada à Estrada de Ferro 
Central do Brasil, nos têrmos do art. 1º da Lei 
número 1.096, de 3 de maio de 1950, que 
concedeu essa indenização. 

Destina-se, assim, o projeto a habilitar o 
Govêrno a pagar débito da União, assumido 
em virtude de lei especialmente votada para 
êsse fim. Para execução dessa lei, o Govêrno 
procedeu, nele Ministério da Viação e Obras 
Públicas, ao levantamento do quadro 
demonstrativo desses vencimentos, nos dois 
períodos, da Estrada de Ferro Rio d'Ouro, 
antes de sua incorporação ao patrimônio da 
União isto é, de 28 de agôsto de 1892 a 31 de 
dezembro de 1930 e, depois dessa ata até 7 
de maio de 1950, pela Estrada de Ferro  
Central do Brasil, ou seja, no decurso de 58 
anos, como se vê da exposição de motivos do 
Ministério da Fazenda e mana anexo 
referente a êsse levantamento. 

Tratando-se de execução de lei votada 
pelo Congresso e dívida liquida e certa, 
apurada pelos órgãos administrativos 
competentes, nada temos a opôr à aprovação 
do projeto pelo Senado. 

Sala Joaquim Murtinho em 15 de julho 
de 1953 – Ivo d'Aquino. Presidente. – Alvaro 
Adolpho, Relator. – Ismar de Góes. – 
Apolonio Sales. – Joaquim Pires. – Ferreira 
de Souza. – Domingos Velasco. – Veloso 
Borges. – AIberto Pasqualini. 

 
PARECER 

 
Nº 625, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 76-5, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
180.000.000,00 para regularização dos auxílios 
prestados no exercício de 1952 à Estrada de 
Ferro Leopoldina. 

 
Relator: Sr. Alvaro Adolpho 
1. O Sr. Presidente da República 

encaminhou ao Congresso uma exposição de 
motivos do Ministério de Viação e Obras 
Públicas em que o titular da pasta justifica a 
necessidade de ser autorizado o Poder 
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 
180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de 
cruzeiros) no vigente exercício. para ser 
atendida a despesa decorrente da entrega 
mensal de Cr$ 15.000.000,00 a partir de 
janeiro à Estrada de Ferro Leopoldina que 
vem sendo feita pelo Banco do Brasil, em 
lista de autorização nêste sentido por medida 
a êsse estabelecimento de crédito pelo 
Ministério da Fazenda devidamente aprovada 
pelo Chefe do Estado. 

Em sua exposição de motivos o  
Senhor Ministro da Fazenda salienta a 
importância de ser feito êsse adiantamento 
àquela Estrada de Ferro ilegível incorporada 
a precária situação financeira em  
que a ferrovia se encontra, nota- 
 

damente pela insuficiência do auxílio de Cr$ 
10.000.000,00 que vinha sendo prestado à 
mesma, desde 1949, em consequência do 
reajustamento determinado nessa época, pelo 
Govêrno Federal, nos salários e vencimentos 
do pessoal, quando a Estrada ainda não tinha 
sido encampada e por terem crescido os 
encargos da sua administração em 
consequência da Decreto nº 30.942, de 24 de 
dezembro de 1951, que alterou as tabelas de 
salário mínimo. 

Observa-se que só essa última medida 
levou à Leopoldina novo aumento superior a 
dois milhões de cruzeiros, ficando elevada a 
verba de pessoal, por mês, a dezessete 
milhões de cruzeiros. Além disso, outras 
responsabilidades assoberbam a Estrada, 
quanto ao suprimento de materiais ao seu 
almoxarifado, como salienta o Senhor Ministro 
da Fazenda. 

Anteriormente já o Sr. Ministro da 
Fazenda havia proposto em exposição de 
motivos de abril de 1951, fôsse mantido o 
auxílio de Cr$ 10.000.000.00 por mês, com o 
fim de evitar a paralização do tráfego da 
Leopoldina, que seria inevitável sem essa 
medida, sendo que essa importância, então, 
correspondia apenas ao compromisso que o 
Govêrno Brasileiro assumiu nos têrmos do 
acôrdo celebrado a 8 de abril de 1949 com a 
direção da Companhia inglesa antes da 
encampação, para atender a majoração dos 
salários, como pleiteava o Ministério do 
Trabalho. 

O remédio estaria em conceder o 
Govêrno o adiantamento necessário à 
cobertura dessas despesas irredutíveis e 
pedir autorização ao Congresso para a 
abertura do respectivo crédito, nos têrmos 
do art. 241 do Código de Contabilidade 
Pública. 

2. Trata-se, assim de habilitar o 
Govêrno a continuar a suprir a Estrada de 
Ferro Leopoldina do mínimo de recursos 
adicionais de que precisa, para que possa 
enfrentar as despesas com o aumento de 
salários que lhe foi imposto, sem contar que 
terá de atender ao crescimento constante 
dos preços de materiais e com as 
contribuições à Caixa de Aposentadoria e 
Pensões a que está filiada. 

3. Somos pela aprovação do projeto 
pelo Senado. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de julho de 
1953. – Ivo d'.Aquino, Presidente. – Alvaro 
Adolfo. Relator. – Veloso Borges. – 
Domingos Velasco. – Joaquim Pires. – 
Apolonio Sales. – Alberto Pasqualini. – 
Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 626, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o projeto de lei da Câmara nº 
105-53, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Ministério das Relações 
Exteriores o crédito especial de Cr$ 
161.106,20, para atender ao pagamento 
de contribuição do Brasil à Conferência 
Internacional de materiais. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 

Nada há que objetar do ponto de vista 
jurídico, ao projeto da Câmara dos 
Deputados nº 105, dêste ano que autoriza 
o Poder Executivo a abrir um crédito 
especial para pagar a contribuição do 
Brasil à Conferência Internacional de 
Materiais. 

Trata-se ele compromisso anteriormente 
assumido e até de adiantamento já feito pelo 
Banco do Brasil. Houve iniciativa do Poder 
Executivo por solicitação do Ministério do 
Exterior e com a concordância do da 
Fazenda. 

Sala Ruy Barbosa, em 18 de junho de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Ferreira 
de Souza, Relator. – Luiz Tinoco. – Waldemar 
Pedrosa – Joaquim Pires. – Anisio Jobim. – 
Gomes de Oliveira. 
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PARECER 
 

Nº 627, de 1953 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1953 
que, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 161.106,20, para atender ao 
pagamento de contribuição do Brasil à 
Conferência Internacional de Materiais. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
Em mensagem dirigida ao Congresso 

Nacional encaminhada à Câmara dos 
Deputados em 28 de novembro de 1932 
acompanhada de ante-projeto de lei das 
exposições de motivos que Ihe foram 
feitas pelos titulares das pastas da 
Fazenda e das Relações Exteriores, pede 
S. Exª o Sr. Presidente da República a 
necessaria autorização para abertura por 
êste último Ministério, de um crédito 
especial de Cr$ 161.106,20 (cento e 
sessenta e um mil, cento e seis cruzeiros 
e vinte centavos) equivalente à US $ 
8.606,10 (oito mil, seiscentos e seis 
dólares e dez centavos), ao câmbio de 
Cr$ 18,72 (dezoito cruzeiros e setenta e 
dois centavos) por dólar, para atender ao 
pagamento da contribuição devida pelo 
Brasil à Conferência Internacional de 
Materiais. 

O pedido está perfeitamente justificado 
e tem assento em convenções Internacionais. 

Somos pela aprovação do projeto de lei 
em causa que tomou o nº 105, de 1953. 

Sala Joaquim Murtinho, em 15 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator. – VeIoso Borges. – 
Domingos Velasco. – .Alvaro Adolfo. – 
Apolonio Sales, – Ismar de Góes. – Ferreira 
de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 628, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1952, que 
modifica o art. 1º, letra H, § 4º, nº IV da Lei nº 
1.474, de 26 de novembro de 1951. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O eminente Senador Othon Mader( 

autor dêste projeto de lei. propõe se 
modifiquem na Lei nº 1.474, de 2º de 
novembro de 1951, as providências do art. 1º 
§ 3 alínea I e inciso 4º alíneas III e IV: a 
primeira, para admitir a revalidação do cativo, 
com as vantagens fiscais ali previstas em 
favor das companhias de seguros e 
capitalização até 31 de dezembro de 1953 
(art. 2º parágrafo único): a segunda para 
subordinar a aceitação de tal reavalidacão ao 
laudo aprobatório do Departamento Nacional 
de Seguros e Capitalização (art 2º).a terceira 
para modificar a sanção pelo atraso no 
pagamento das quotas do lmpôsto propondo 
uma multa de 10% sôbre o valor e não a 
perda das vantagens criadas naquela lei 
(artigo 1º), e a última para, no caso de 
infração das limitações constante dos §§ 2º 
incorporação de reservas) e 3º (reavaliação), 
exigir o pagamento do impôsto nas taxas 
normal apenas da pessoa jurídica ou das 
pessoas físicas e não de ambas (art, 1º). Não 
é esta, realmente a ordem do projeto que 
começa com a modificação das, alineas III e 
IV do § 4º para depois, cuidar da alínea I. do 
§ 3º e em último lugar, do próprio art. 2º. Por 
fim o art, 3º do projeto quer se interpretem o 
art. 2º e seus §§ da lei, declarando nada 
inovarem êles na matéria constante de leis 
especias anteriores, como o Decrete-lei nº 
2.627 de 1940, e o Decreto-lei nº 3 250, de 8 
de maio, de 1911. ficando salvo as 
companhias de seguro o direito de formar e 
manter reservas livres alem do seu capital. 

Enquanto o projeto em causa  
tramitava pelas diversas comissões  
técnicas desta Casa, foi apresentado  
na Câmara dos Deputados, discutido  
e aprovado em regime de urgência, o 
 

projeto de lei nº 337, de 1952, de objetivo 
idêntico ao do projeto em exame e cuja 
relação foi inspirada nos têrmos desta 
proposição, e afinal convertido na Lei nº 
1.772, de 18 de dezembro de 1952. 

Nestas condições, tendo esta 
proposição perdido o seu objetivo, esta 
Comissão opina pela sua rejeição. 

Sala Joaquim Murtinho, em 15 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ferreira 
de Sousa, Relator, – Veloso Borges. – Alvaro 
Adolfo. – Apolonia Sales, – Joaquim Pires. – 
Domingos Velasco. – Alberto Pasqualini. 

 
PARECER 

 
Nº 629, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 28.125,00, para 
pagamento de diferenças de vencimentos a 
funcionários daquele Ministério. 

 
Relator: Sr. Carlos Saboya. 
O Projeto nº 126-53 autoriza o Poder 

Executivo a abrir. pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 28.125,00 (vinte 
e oito mil cento e vinte cinco cruzeiros),,para 
pagamento de diferenças de vencimentos a que 
têm direito por motivo de disponibilidade, 
funcionários daquele Ministério. 

Projeto vem precedido de Mensagem do 
Sr. Presidente da República e acompanhado 
de exposição do Departamento 
Administrativo do Serviço que justificam 
plenamente. 

Quanto à sua constitucionalidade, não 
há oposição. 

Sala Ruy Barbosa, em 2 de julho de 
1953. – Joaquim Pires, Presidente em 
exercício. – Carlos Saboya. Relator. – Camilo 
Mercio. – Attilio Vivacqua. – Ferreira de 
Souza, – Anisio Jobim. 

 
PARECER 

 
Nº 630, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 126, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde o 
crédito especial de Cr$ 28.125,00 para 
pagamento de diferença de vencimentos a 
funcionários daquele Ministério. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
De iniciativa do Poder Executivo, o 

presente projeto autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 28.125,00, para 
atender ao pagamento de diferenças de 
vencimentos devidas a diversos funcionários 
do Ministério da Educação e Saúde em 
disponibilidade, ex-vi do Art. 24 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

As diferenças em questão decorrem de 
leis que aumentaram os vencimentos dos 
cargos anteriormente ocupados pelos 
funcionários ora em disponibilidade e 
pertencem a exercícios financeiros já 
encerrados. 

Assim, nada temos a opôr à aprovação 
do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 15 de Julho 
de 1953, – Ivo d'Aquino. presidente – 
Joaquim Pires. Relator, – Alváro Adolfo. – 
Ferreira de Souza. – Velasco Borges. – 
Apolonio Sales. – Alberto Pasqualini. – 
Domingos Velasco. 

É lido e enviado às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças o seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Nº 18, de 1953 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – Fica aposentada,  

com os vencimentos integrais e  
a gratificação adicional a que tiver Lidado  
por tempo de serviço, o Oficial Le- 
 

gislativo, classe "J", Maria Izabel Saldanha, 
nos têrmos do art. 191, item I, £ 3º da 
Constituição Federal, combinado com o art. 
234, do Regulamento desta Secretaria. 

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

Senado Federal, em 17 de julho de 1953. 
 

Justificação 
 
Tendo em vista o que foi declarado pelo 

Serviço Médico do IPASE e, por se encontrar 
desde 1950 afastada de suas funções, por 
motivo de moléstia, de que tratam os arts. 223 
e 218 do Regulamento da Secretaria do 
Senado, vê-se a Comissão Diretora, em 
obediência ao disposto no art. 191. item I, § 3º 
da Constituição Federal vigente a conceder-lhe 
aposentadoria, o que faz apresentando o 
Projeto de Resolução em aprêço. – Alexandre 
Marcondes Filho. Presidente. – Francisco 
Gallotti, Relator. – Alfredo Neves, – Vespasiano 
Martins. – Ezechias da Rocha. – Costa Pereira. 
– Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: –  Sobre a mesa 
um requerimento, que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 205 de 1953 
 
O Senador Olavo Oliveira, pretendo 

ausentar-se do pais e realisar estudos, que 
requerem, por algum tempo, o seu 
afastamento desta Capital vem, nos têrmos 
dos arts. 24 e 25 do Regimento Interno, 
solicitar ao Senado Federal que se digne 
conceder-lhe licença por cinco mêses. 

Sala das Sessões, em 17 de julho de 
1953. – Olavo Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE: –  Convoco o Sr. 
Carlos Saboya, suplente do nobre Senador 
Olavo Oliveira, para ter exercício na ausência 
de S. Exª. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Ezechias de Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar do Góes. 
Landulpho Alves. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Cesar Vergueiro. 
Domingos Velasco. 
Mário Motta. (16). 
Deixam de comparecer os Srs. Senadores: 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olimpio. 
Plinio Pompeu. 
Olavo Oliveira. 
Ferreira de Sousa. 
Novaes Filho. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindenberg. 
Luiz Tinoco. 
Sá Tinoco. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Dario Cardoso. 
João Villasbôas. 
Othon Mader. 
Alberto Pasqualini. (21). 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a 

leitura do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Ivo 

d'Aquino, primeiro orador inscrito. 
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, 

embora houvesse eu solicitado inscrição  
para falar a respeito do carvão  
catarinense, ou melhor, das dividas  
das entidades governamentais e  
paraestatais em relação às empre- 
 

sas mineradoras do meu Estado, antes de 
considerar o assunto, não posso deixar de 
fazer uma referência especial ao Oficio 
dirigido a V. Exª pelo Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha. Nele manifesta o titular da Pasta 
da Fazenda a satisfação com que seria 
acolhida a presença dos Presidentes das 
Comissões de Finanças e de Economia 
desta Casa às reuniões semanais do 
Conselho da Superintendência da Moeda 
e do Crédito, que, sôbre a presidência de 
S. Exª se realizam às têrças-feiras às 
dez horas da manhã no gabinete 
ministerial. 

Jamais a Comissão de Finanças desta 
Casa recusou colaborar com o Ministério da 
Fazenda nos projetes em trâmite pelo 
Senado. 

O Sr. Osvaldo Aranha, no entanto, 
deseja ter uma iniciativa que teme a 
manifestação do agrado correspondente à 
espontaneidade com que pede a 
cooperarão das Comissões de Finanças e 
de Economia no estudo dos projetos que 
toquem à apreciação desses órgãos 
especializados. 

O fato, Sr. Presidente, teria pequena 
relevância se não demonstrasse, da parte do 
Sr. Ministro da Fazenda, a preocupação de 
os Poderes Executivo e Legislativo, nos 
têrmos da Constituição, conjugarem, mais 
intimamente seus esforços em beneficio do 
interesse coletivo. 

A mim, como Presidente da Comissão 
de Finanças do Senado. cumprir-me-á 
responder ao Ofício do Sr. Ministro da 
Fazenda. Entendi, porém, não seria 
suficiente: devia em plenário, ressaltar o fato 
sem dúvida significativo para as elevadas 
intenções do titular da Pasta da Fazenda em 
receber nossa colaboração na suas 
atividades ministeriais. 

Sr. Presidente, desejo agora, mais uma 
vez, trazer ao Senado o conhecimento da 
situação em que se encontram as emprêsas 
mineradoras do meu Estado e do Rio Grande 
do Sul, no que diz respeito aos créditos que 
teve a receber de entidades autárquicas e 
paraestatais, relativamente ao fornecimento 
de carvão. 

Se não me engano, há três ou quatro 
anos venho tratando do assumo e movendo 
que a divida –  de Cr$ 20.000.000,00 quando 
a ela me referi pela primeira vez –  cresce 
cada vez mais e atinge neste momento, às 
cifras que vou especificar. 

Direi quanto tem a receber cada uma 
dessas emprêsas; e o Senado verá a 
situação, não já angustiosa, pois se pode 
dizer alarmante, em que se encontram, por 
não conseguirem, no espaço de quase um 
lustro, receber o que apenas representa o 
pagamento de um produto fornecido, 
acrescido das despesas de frete e outros 
encargos. 

A Emprêsa Mineração Geral do Brasil 
Limitada tem a receber da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, por carvão 
entregue e faturado Cr$ 27.370.833,70; e 
por carvão entregue, a faturar, Cr$ 6.148 
672,00; do Loide Brasileiro, Cr$ 2 
532.116,30, o que soma a importância de 
Cr$ 36.087.622,00. 

A Carbonifera Caieté Limitada é credora 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, de 
carvão entre e faturado Cr$ 16.486.024,60; e 
de carvão entregue, a faturar, Cr$ 
2.932.602,40, o que soma Cr$ 19.418 
627,00. 

A Sociedade Carbonifera Cresciuma 
Ltda., a Estrada de Ferro Central do Brasil 
deve Importância de Cr$ 7.721.548,20. 

A Sociedade Carbonifera Próspera, 
S.A., aciona a Estrada de Ferro Central do 
Brasil pela quantia de Cr$ 1.123.349,10. 

A Companhia Carbonífera São Marcos 
S.A. é credora da Estrada de Ferro 
Leopoldina, faturas vencidas, de Cr$ 
1.798.680,00: faturas a vencer Cr$ 
1.610.431,70, o que soma a Importância de 
Cr$ 3.409.111,70. 

A Companhia Siderúrgica Nacional,  
com o ser uma sociedade em que a  
União é a maior acionista, nem assim 
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escapou da contingência de ter a 
descoberto, a seu favor, um crédito que 
atinge a proporções inacreditáveis. É essa 
Companhia credora da Cia. Nacional de 
Navegação Costeira de Cr$ 13.898.565,50; 
da Estrada de Ferro Central do Brasil de 
Cr$ 414.254.674,80; da Estrada de Ferro 
Leopoldina de Cr$ 467.224,00; da Réde 
Mineira de Viação de Cr$ 10.038.879,90. 
Estas parcelas somam Cr$ 
138.659.354,20. 

A Companhia Nacional de Mineração 
de Carvão do Barro Branco tem a haver 
Cr$ 658.627,20, da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, tendo recebido, em 
pagamento, quatorze notas promissórias, 
no valor de Cr$ 47.044,80 cada uma. 
Descontou estas promissórias no Banco do 
Brasil, ficando, assim, solidária com a 
emitente. 

Pagas cinco promissórias, no valor de 
Cr$ 235.224,00, com atrazo, o Banco do 
Brasil debitou à Companhia os juros no 
montante de Cr$ 39.939,90 até 30 de abril 
de 1953, quando foi resgaindo o último 
título. 

Desta forma o débito da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, atualmente em 
títulos descontados, é de Cr$ 423.403,20 e 
mais os juros, até abril, de Cr$ 39.939,90. 

O que relatei a respeito da Companhia 
Nacional de Mineração de Carvão do Barro 
Branco foi uma das fórmulas pelas quais o 
Ministério da Fazenda pretendeu resolver a 
situação de vários mineradores. 

No ano próximo passado, quando, 
nesta Casa, fiz uma exposição sôbre o 
assunto informou-me o Ministério da 
Fazenda que, o havia resolvido de acordo 
com as empresas mineradoras. 

Este ano, estando eu em Santa 
Catarina, indaguei de vários interessados 
se haviam sido atendidos. Explicaram-me 
que a fórmula proposta pelo Ministério da 
Fazenda fora a da emissão de títulos, pela 
Central do Brasil em favor das companhias 
credoras desta as quais por endôsso, os 
descontariam no Banco do Brasil. 

Como tive ocasião de declarar perante  
o Senado semelhante forma de pagamento 
representava verdadeira pilhéria porquanto, 
no vencimento dos títulos como a Central 
do Brasil não os pagaria, o Banco do Brasil 
iria cobrá-los fatalmente, dos endossantes. 
Conseqüentemente, envés de receberem 
seus créditos, ficariam ainda os 
mineradores na contingência de pagarem 
os juros da transação os selos do contrato 
e terem ainda de restituir a importância 
recebida. 

Os comentários que li, para o Senado 
no, torante a Companhia Nacional de 
Mineração de Carvão de Barro Branco, não 
constituem novidade porque aftos 
semelhantes ocorreram com outras 
companhias. 

Finalmente, Sr. Presidente as 
Companhias de Carvão do Rio Grande do 
Sul. São Jerônimo e Butia acabam de ser 
notificadas pelo Banco do Brasil para 
passarem as promissórias emitidas pela 
Viação Fêrrea do Rio Grande d Sul e pela 
Prefeitura Municipal de Rio Grande e 
descontadas naquele Banco com 
autorização do Presidente da República. 

Essas promissórias emitidas em 
pagamento de fornecimento de carvão 
estão ilegível não pagas e atingem o total 
de Cr$ ilegível. 

Usaram com as companhias 
mineradoras do Rio Grande do Sul de 
mesma artimanha empregada em relação 
as companhias mineradoras de Santa 
Catarina. E o resultado é que essas 
entidades governamentais e paraestatais 
devem aos mineradores de Santa Catarina 
e do Rio Grande do Sul a importância de 
Cr$ ilegível. 

Quando nessa cassa tratei pela 
primeira vez do assunto a divida era de 
cêrca de vinte milhões. E já eu alarmado e 
traduzindo a angústia das emprêsas 
mineradoras de Santa Catarina apelava 
para o Govêrno da República,solicitando 
medida imediata para resolver a situação. 

Sr. Presidente, o que, há três ou 
quatro anos, era uma divida de vinte 
milhões de cruzeiros, atinge, atualmente 
perto de duzentos e setenta milhões, como 
acabei de provar 

Não é possível, na realidade, resolver 
o problema do carvão nacional ou de 
qualquer produto, sem o pagamento do seu 
fornecimento. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Claro. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Ninguém, 
nêste mundo, é capaz de produzir sem 
receber a remuneração correspondente. 
Além do mais, a situação assume aspecto 
da maior gravidade porque a falta de 
pagamento cria problemas de ordem social 
que, depois, nem os mineradores nem o 
próprio Govêrno poderão solucionar. 

Já provei nesta Casa, que os salários 
dos mineiros não mais correspondem às 
suas mais imediatas necessidades. A 
elevação do custo de vida, em todo o 
Brasil, atinge, particularmente, as zonas de 
indústria extrativa como e natural. O 
encarecimento da vida, nas regiões 
produtoras de carvão, sente-se mais 
rapidamente do que nas zonas de 
produção agrícola. 

Há cêrca de oito ou dez anos, os 
mineiros de Santa Catarina recebiam 
salário que lhes permitia um indice de vida 
de relativo confôrto. Atualmente – e já, no 
ano passado, nesta Casa, o provei – estão 
de tal forma abaixo das exigências mais 
prementes da vida que mister é dar-se-
lhes uma solução. Como fazê-lo? A quem 
cumpre pagar os salários dêsses 
operários? Evidentemente, às Companhias 
mineradoras. Estas têm que arcar com o 
ônus não só do pagamento de salários 
como dos aumentos respectivos. 
Entretanto, não recebem tostão em paga 
dos fornecimentos de seus produtos. Como 
satisfazer às necessidades de seu 
operariado? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES:  
Permite-me V. Exª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Para agravar a 
situação dessas Companhias, há a 
considerar que, se me não engano, é de 
cêrca de duzentos e setenta milhões de 
cruzeiros o total devido pelas entidades 
governamentais. É evidente que essas 
companhias terão que descontar êsses 
créditos nos Bancos desta maneira, devem 
estar perdendo mensalmente, dois milhões 
e setecentos mil cruzeiros ou mais, de juros 
e comissões pagas aos Bancos, para 
renovação dêsses créditos, à espera que o 
govêrno cumpra seus compromissos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Tem inteira 
razão V. Exª. O que diz é a perfeita 
dedução do que expuz. Se as companhias 
mineradoras são credoras dessas 
importâncias, só ilegível ter suportado a 
situação até êste momento, em virtude de 
créditos levantados nos bancos particulares 
e, talvez, no próprio Banco do Brasil. 
Entretanto, dessas operações, fatalmente, 
resultam juros e outras despesas. 

Assim, quando diziamos que os 
mineradores são credores dessa 
importânica, não significávamos que 
percebendo-a sairiam inteiramente da 
contigência em que estão. Do ilegível dessa 
importância, terão de descartar juros, 
comissões, selos, além de outras despesas. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – De 
resgate dos títulos descontados. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente. 
O SR ALFREDO SIMCH: – Permite-

me V. Exª um e aparte (Assentimento do 
orador – Conhecedor da matéria tenho 
ouvido com atenção especial a 
documentada e brilhante argumentação 
produzida por V. Exª sôbre o carvão. 
Classificou V. Exª de ilegível o que está 
acarretamos pilhéria. como também disse 
de muita gravidade. Êsses maus 
paradores não são pequenas firmas. No 
meu Estado, é o próprio govêrno do Rio 
Grande do Sul, arrendatário da Viação 
Férrea, que se ilegível carvão fornecido 
por essas emprêsas. 

É o município do Rio Grande, cuja 
administração necessita também do 
carvão extraído daquelas minas. 
Entretanto, transformam a situação numa 
pilhéria, não pagando ou fornecendo 
documentos que, ao serem descontados 
no Banco do Brasil, êste exige das 
companhias mineradoras, como acaba de 
salientar o nobre orador, mais os juros e 
despesas que, cada vez, encarecem o 
produto. Daí resulta que as empresas, em 
tais condições, não podem pagar, com a 
pontualidade necessária, os mineiros, os 
trabalhadores, os operários, tornando 
insuportável a já péssima situação desta 
gente, que ganha de manhã para comer à 
noite. É indispensável, como acentua o 
nobre Senador Ivo d'Aquino, se adotem 
medidas severas para que êstes grandes 
velhacos vamos chamá-los assim – 
cumpram com suas obrigações e paguem 
aquilo que consumiram há muitos meses, 
e que ascende à soma fabulosa de 
duzentos e setenta milhões de cruzeiros. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O nobre orador permite 
um aparte? 

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

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – É mesmo uma pilhéria o 
que está acontecendo. Discutimos no 
momento os últimos retoques do Plano do 
Carvão. Sabe-se que o handicap do 
carvão nacional é a qualidade que lhe 
determina o preço. Baixar-lhe o preço 
equivale a pôr sua qualidade e, condições 
econômicas de ser utilizado. O 
procedimento do govêrno, deixando de 
pagar suas contas de ilegível em 
resultada a majoração do preço do 
produto, a fim de enfrentar os juros e as 
despesas bancarias extra. No momento 
em que se pretende intensificar o 
consumo de carvão e baixar-lhe o custo, 
contribui o govêrno para encarecê-lo, 
despropositada, desnecessária, e 
exclusivamente em virtude do não 
pagamento pontual de suas dividas. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o 
aparte dos nobres Senadores. O do 
ilustre representante do Rio Grande do 
Sul explicou, minuciosamente o problema 
do fornecimento do carvão nacional ao 
govêrno do seu Estado e o do eminente 
Senador Alencastro Guimarães patenteou 
o circulo vicioso que fatalmente resultara 
disso tudo o que cada vez mais agravará 
a solução do problema. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Perfeitamente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor 
Presidente, desejava tratar, ainda hoje, de 
outro assunto. Como, ilegível alonguei na 
matéria e quero deixar o resto da hora do 
expediente e outros oradores que 
desejam usar a palavra, termino a minha 
exposição ilegível que fui ontem 
procurado ilegível por uma comissão de 
representantes de várias companhias 
mineradores do meu Estado. Aceitei com 
êles irmos a presença do Sr. Ministro da 
Fazenda. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com 
o pensamento de que as ilegível foram 
chamadas a presença de Sua Excelência. 

O SR. IVO D'AQUINO: – É a fim de 
facilitar, como assim como esclarece o 
nobre Senador Gomes de Oliveira, 
compareçam à presença do Sr. Ministro 
ilegível e da Câmara dos Deputados 
assim de Santa Catarina, como do Rio 
Grande do Sul. 

Temos a certeza de que S. Exª em 
sua alta sensibilidade relativamente ao 
problema brasileiro, sentirá de perto as 
dificuldades que tocam os mineradores 
daquelas duas entidade da Federação. 

Assim, Sr. Presidente minhas 
palavras consistem um apêlo que de 
antemão, dirijo ao ilustre ilegível Fazenda 
para que ilegível ao Sr. Presidente da 
República mais êste ilegível não apenas 
dos mineradores de Santa Catarina, mas 
de todos os mineiros, de modo a que se 
 

a não pudermos resolver, minoremos 
pelo menos esta situação de sacrifício, 
que cada vez mais se agrava .(Muito 
bem! Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Ivo 
d'Aquino o Sr. Café Filho, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Senhor Alfredo Neves, 1º 
Secretário. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Attilio Vivacqua, segundo orador inscrito. 

O Sr. Attilio Vivacqua pronuncia 
discurso que será publicado depois. 

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

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Sr. 
Presidente, em coordenação com o 
Ministério da Educação e Saúde, a 
Comissão de Educação e Cultura 
recebera há dias as informações que eu 
deveria prestar ao Senado em tôrno da 
esquistossomose e sua proliferação no 
Brasil. Trouxe-nos essas informações o 
brilhante técnico de educação Dr. 
Guilherme Canudo Magalhães para que 
eu as pudesse expôr ao Senado, o que 
farei em resmo, com o maior poder de 
síntese possível, sôbre a tremenda 
moléstia que se vem disseminando do 
Norte do Sul do Brasil. 

Há atualmente cêrca de três 
milhões atacados dessa molestia e o 
esfôrço principal de combate a qualquer 
endemia e realizar a educação do 
homem por meio de medidas 
preventivas que lhe formem o hábito de 
continua defesa e compreensão das 
moléstias, lhe proporcionem os meios 
práticos de as evitar e lhe dêem a 
cultura higiênica. São pequeninos 
hábitos que se cristalizam na mente 
individual e constituem êxito decisivo 
das campanhas profiláticas. 

O eminete Secretário de Saúde do 
Paraná, eminente Sr. Aranas Ataide 
exibiu um filme cinematográfico para 
encetar o trabalho da educação popular, 
onde se vê o modo por que as larvas 
penetram na pele dos banhistas dos rios 
contaminados. 

É a nesse conjunto de normas 
seguido pelas populações que se 
denomina educação sociológica sanitária. 

Os inquéritos procedidos em quase 
todos os Estados da Federação 
Brasileira acusam a cifra espantosa de 
três milhões de indivíduos, acometidos 
de esquistossomose e em idade escolar. 
Essa molestia, segundo as informações, 
é de procedência africana e a 
parasitose e transmitida por meio do 
caramujo, ou molusco de água doce e 
há várias espécies que foram 
identificadas como hospedeiras naturais. 
Êsses moluscos espalham quantidade 
imensa de larvas nos rios onde as 
populações rurais vão tomar banho, 
beber água ou lavar roupa e são 
dramaticamente contaminadas. 

Ultimamente surgiu a idéia de 
procurar destruir o molusco portador dos 
ilegível ou os veículos portadores da 
moléstia. 

Passarei a examinar rapidamente 
os relatórios apresentados. 

Levando em consideração a átirea 
dos inquéritos e o ilegível em que êstes 
foram realizados os ilegível em idade 
escolar, pode-se avaliar ilegível para 
todo o Brasil um total de ilegível. 

Esta nelmmtose constitui um 
programa sanitário de âmbito rural 
embora se observem ilegível extensos 
dentro de águas urbanas como Belo 
Horizonte, Salvador, Aracaju, Recife, 
João Pessoa ilegível e em quase todas 
as pequenas cidades e localidades do 
Nordeste ilegível do Brasil. 

Como suas manifestações clinicas 
de natureza crônica sem os quadros 
dramáticos e altamente impressionantes 
de outras endemias como a 
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malária ou a peste, ou tão desagradáveis 
como a da lepra, a esquistossomose não 
tem tido, senão, há relativamente pouco 
tempo a atenção que merece no quadro 
nosológico brasileiro. 

A extensão e incidência da doença 
em tão grande área e com tal número de 
doentes em todo o Brasil, com as 
gravíssimas consequências sôbre a 
saúde e potencial econômico da zona 
rural brasileira, mostram a importância 
sanitária do problema. 

"Os recursos puramente clínicos não 
superam as naturais dificuldades de 
tratamento dessa doença." 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – V. Ex.a 
permite um aparte? 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – O 
tratamento clínico, muitas vezes, é 
necessário à própria saúde do doente. Há 
pesquisadores, como o Professor Bezerra 
Coutinho, da Universidade do Recife, que 
condenam formalmente o tratamento. V. 
Ex.ª tem tôda a razão quando dá, como 
norma certa e úti, a profilaxia da moléstia. 
Esta é feita pelo tratamento das águas 
que será o processo mais razoável para 
extinguir a endemia que está disimando 
as populações rurais do Brasil. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – V. 
Ex.ª tem tôda a razão. Nossos 
sanitaristas estão empenhados numa das 
campanhas científicas mais brilhantes do 
Brasil, qual a destruição do molusco, do 
caramujo, responsável pela contaminação 
dessa gravíssima moléstia. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Ex.ª quer dizer que 
os contaminados... 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Em 
número de três milhões. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...não podem ser 
tratados? Não há cura para o mal? 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – Há 
tratamento, que é longo. O nosso 
brilhante colega Senador Djair Brindeiro 
deu apenas uma informação. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Depreendi, não sei se 
muito ligeiramente, do aparte do nobre 
Senador Djair. Brindeiro, do Estado de 
Pernambuco, que o tratamento, depois de 
adquirida a moléstia pelo doente, não tem 
maior significação, pois a cura, ou não 
existe ou é difícil. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – O 
relatório explica que os recursos 
puramente clínicos não superam as 
naturais dificuldades de tratamento dessa 
doença. 

Diz ainda o relatório: 
"A gravidade da esquistossomise, 

reune-se a cronicidade, a imobilização em 
leitos hospitalares, a perda econômica, 
que obrigam à assistência do Govêrno 
ederal, visto a maior parte das regiões 
assoladas estarem situadas dentre as de 
menor poder econômico. As Associações 
Médicas do país, especialmente as 
ligadas a atividades de saúde pública têm 
reiteradamente alertado a atenção dos 
profissionais e público para a 
oportunidade e aspectos dessa questão." 

Quer dizer que, em primeiro lugar, 
não há ainda um remédio específico. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – Há 
tratamento que pode ser considerado 
específico, mas êsse tratamento é tido, 
por aIguns pesquisadores, como 
prejudicial ao indivíduo a quem se o 
subministra. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Pela exposição que 
vem sendo feita o que mais parece 
aconselhável é a profilaxia. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – Em 
regra geral, o que ocorre no 
esquistossomótico é um ataque frontal à 
célula hepática. Os tratamentos até hoje 
ministrados para a extinção do mal  
vão também influir malèficamente  
sôbre o figado, determinando lesões que, 
 

muitas vezes, são, no conceito de alguns 
pesquisadores, determinadas pela 
medicação e não pela esquistossomose. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Daí a profilaxia ser a 
melhor forma do tratamento. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – O ideal 
para se combater essa epidemia. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – "A 
campanha manterá dois centros de 
pesquisas: o Instituto de Malária, 
existente no Rio, e o Instituto Aggeu 
Magalhães, sediado em Recife. 

Ao primeiro caberão as 
responsabilidades de incentivar as 
pesquisas e estudos sôbre a sistemática 
e bioecologia dos moIuscos 
transmissores da doença, e dos 
processos a serem utilizados para sua 
destruição. Estas atividades de cunho 
essencialmente prático, terão como 
objetivo o aperfeiçoamento das técnicas 
adequadas e eficientes ao combate 
contra o hospedeiro em trabalhos de 
rotina. As pesquisas sôbre medicamentos 
específicos para tratamento da 
esquistossimose constituirão o outro 
objetivo do Instituto de Malária. Ao 
segundo, competirão os encargos da 
execução de trabalhos de epidemiologia e 
profilaxia da doença, estudos de 
bioecologia dos hospedeiros 
intermediários, assim como os referentes 
ao dignóstico, clínica, patologia e 
terapêutica da parasitose no homem. 

Estes Institutos orientarão suas 
atividades no sentido do melhor 
aproveitamento comum, e da Campanha 
mediante o entrosamento das respectivas 
atribuições. Para o funcionamento dessas 
duas instituições serão aproveitados os 
técnicos já existentes e contratados 
especialistas de notório saber." 

Quer dizer que é o Serviço Nacional 
da Malária fazendo também o serviço de 
profilaxia de esquistossomose, porque o 
da malária foi tão assombroso que, 
quando cheguei à Cachoeira de Paulo 
Afonso, a informação dada por um 
engenheiro foi a de que não havia 
nenhum caso de malária naquela região. 
Foi uma das emoções mais violentas que 
senti naquela momento, ante campanha 
iniciada pela comissão de técnicos 
brasileiros e que chegou ao ponto 
culminante de extinguir completamente a 
moléstia. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Vou dar um testemunho 
que vai servir de ilustração às palavras de 
V. Ex.ª. Como sabe o nobre colega, 
tivemos a infelicidade de importar, 
involuntariamente é bem certo, o 
gambiae africano e, dada sua rusticidade, 
seu espírito agressivo, constituiu 
verdadeiro flagelo das populações 
ribeirinhas do Rio Grande do Norte Basta 
dizer a V. Ex.ª que, em Açu, Município 
dos mais prósperos do meu Estado, no 
momento mais agudo, chegavam a 
morrer de vinte a trinta pessoas por dia. 
Não fôsse o Serviço Nacional de Malária 
com providências decisivas, não sei onde 
teríamos ido parar. Foi uma vitória 
excepcional. Impediram que o mal se 
estendesse à bacia Amazônica, o que 
constituiria uma das maiores 
calamidades. O serviço foi notável e sua 
significação extraordinária. Honra 
sobremaneira a técnica dos nossos 
sanitaristas à frente dêsse grande 
empreendimento de salvação nacional. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
Agradeço o esclarecedor aparte de V. 
Ex.ª. 

Sr. Presidente, peço a atenção de V. 
Ex.ª para o fato de haver eu apresentado, 
ao Senado, emenda ao Orçamento 
destinando 114 milhões de cruzeiros para, 
através do Serviço da Malária, ser aplicado 
no combate à esquisostomose. Exgotada, 
porém, a quota destinada ao Senado, 
ofereci. em plenário, subemenda na 
importância de 50 milhões de cruzeiros, 
reduzida, embora reconhecesse o pa- 
 

triotismo do relator na Comissão de 
Finanças, Senador Plínio Pompeu, para 
40 milhões, quantia aliás insignificante. 
Há necessidade, pois, de êste. ano, ser 
aumentada, para fazer face à formação 
dos postos de assistência, assim 
distribuídos: 
 
Maranhão........................... 1 Posto 
Ceará..................................   2 Postos 
Rio Grande do Norte........... 1 Posto 
Paraíba................................    5 Postos 
Pernambuco........................ 21 Postos 
Sergipe................................ 11 Postos 
Bahia................................... 32 Postos 
Minas Gerais....................... 17 Postos 
Espírito Santo......................  2 Postos 
São Paulo............................ 1 Posto 
Paraná................................. 1 Posto 

 
A assistência hospitalar é 

imprescindível; e a importância por mim 
solicitada será distribuída pelos postos 
que acabei de enumerar. 

Tenho em mãos o Relatório 
apresentado pelo Dr. Mario Pinotti, um 
dos sábios brasileiros empenhado nessa 
campanha, na qual colocou todo o valor 
de cientista e esfôrço de patriota, com o 
objetivo de extinguir tão terrível moléstia. 

Permita-me o Senado ler trechos do 
Relatório. (Lendo): 

"Nos Estados de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais 
foram encontrados os mais altos índices e 
a mais larga distribuição da doença. 

Além dessas, outras regiões e 
localidades (Jacarezinho, Santo Antônio 
de Platina, Santos, Distrito Federal, 
Fordlândia, Campos, e Nova Iguaçu), com 
a verificação da positividade da doença, 
passaram a constituir objeto de cuidados 
pelo risco que apresentam de serem 
convertidos em focos de irradiação para 
novas áreas." 

 
"Devido ao fato de a maior parte da 

área de esquistossomose no Brasil ficar 
situada em zonas malarígonas, por 
similaridade de "habitat", para o anofelino 
e para o caramujo, nossos servidores 
estão credenciados à luta contra estes 
transmissores de doenças, porque se 
familiarizaram na luta antilarvária com os 
larvicidas e métodos de combate à fase 
aquática dos mosquitos. A mudança de 
rotina, da luta antilarvária para a luta anti-
molusco, é questão de somenos, sendo 
que esta se afigura bem mais simples e 
esperamos, inclusive, melhores 
resultados que os obtidos na luta 
antilarvária. 

O molusco não voa, arrasta-se com 
dificuldade e passa tôda a vida em uma 
pequena área, o que não ocorre ao 
mosquito." 

 
"Era intenção do S. N. M., ao receber 

a responsabilidade do combate à 
esquistossomose, orientar a sua 
campanha, principalmente, com medidas 
de saneamento básico, porque estas 
representariam a solução definitiva para o 
problema. Porém a pequena verba, 
atribuída a êste novo setor de atividades, 
colocou o Serviço diante de um dilema: 
ou atender a um número muito pequeno 
de Iocalidades ou enveredar por outro 
caminho, que permitisse proteger uma 
percentagem maior de nossa população." 

 
"Assim, espera o Serviço, até o fim 

do corrente ano, ter adquirido a 
experiência necessária e formado o 
pessoal capaz de, com os recursos a 
serem fornecidos no próximo exercício, 
lançar a grande campanha que deverá 
englobar as seguintes medidas: obras de 
saneamento básico, obras de hidráulica, 
educação sanitária, aplicação de 
planorbicidas e assistência médico 
terapêutica." 

 
"Na luta contra os mosquitos  

usou-se, ora o petróleo, ora o  
 

verde-Paris, até que apareceu o DDT, 
que permitiu livrar tôda a população do 
paludismo. 

Para combater as bromeliáceas, 
criadoras dos anofelinos no sul do país, 
usaram-se diversos métodos profiláticos, 
como o arrancamento manual, o 
desmatamento, o sulfato de cobre 
aplicado com bombas de alta pressão e 
finalmente o verde-Paris, aplicado de 
avião, que permite a eliminação dos 
gravalás em grandes áreas. 

No momento de iniciar a campanha 
contra o caramujo, o Serviço tinha que 
optar por um dos três moluscocidas 
consagrados: a cal, o sulfato de cobre e o 
pentaclorofenol, e, em caráter 
experimental, lançou os três produtos. 
Como, porém, os dois últimos não estão 
sendo fabricados no país, e, portanto, a 
sua aplicação envolve problemas de 
importação e distribuição, a grande 
massa de trabalho está sendo executada 
com a cal, que, sendo um material de 
construção, existe, em tôda parte." 

 
"Ainda não faz três meses que, essa 

deliberação foi tomada e já foram 
planejados e iniciados os trabalhos de 
aplicação de cal, do Paraná ao Ceará, 
num total de nove Estados. Diversos 
dispositivos têm sido imaginados para 
facilitar a distribuição da cal, nas coleções 
hídricas, e estamos certos de que em 
breve contaremos com uma técnica 
própria, com os característicos dos 
nossos métodos de trabalho, isto é, a 
simplicidade, o baixo custo e a aficiência." 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – 
Permite V. Ex.ª aparte? (Assentimento do 
orador). – Posso afirmar a V. Ex.ª que os 
pesquisadores pernambucanos da 
faculdade de Medicina e do Instituto 
Ageu Magalhães estão seriamente 
empenhados no estudo dessa questão, 
inicialmente considerada pelo Professor 
Ageu Magalhães, prematuramente 
falecido. Existe ali uma plêiade de 
homens de ciência, entre os quais posso 
citar, além dos Professôres Bezerra 
Coutinho, Figueiredo e Barros Coelho, o 
Dr, Luiz Tavares, vivamente interessados 
na solução dêsse problema de sua 
importância para milhões de brasileiros, 
vítimas da terrível endemia. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. O 
patriotismo dos cientistas pernambucanos 
mais urna vez está à altura do grande 
valor do seu valoroso e culto 
Estado.(Continuando a leitura) 

"Dentro de cada bacia 
hidrográfica os caramujos terão que 
ser totalmente destruídos. Se 
deixarmos focos, sem serem 
suficientemente tratados, estaremos 
dando oportunidade a que o molusco 
adquira resistência. Pois além de 
estar sujeito a acostumar-se com a 
bactéria, por entrar em contacto com 
doses muito pequenas, o próprio 
germen, sendo proteolítico, poderá 
desenvolver-se no corpo de animais 
mortos e perder a virulência". 

"Nesta parte, no tratamento dos 
doentes, está o calcanhar de Aquiles 
de nossa campanha. Decorrido mais 
de meio século de tentativas e 
ensaios, cabe ainda reconhecer a 
inexistência de um específico de 
eficiência e segurança adequadas 
para o tratamento da 
esquistossomose". 

Exatamente o que V. Ex.ª, Senador 
Djair Brindeiro, afirmou. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – O meu 
aparte foi nesse sentido. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: – 
(Continuando a leitura): 

"Estamos procurando interessar 
pesquisadores nacionais e 
estrangeiros para a descoberta de 
produtos e medicamentos capazes de 
tornarem mais segura e efetiva a 
terapêutica da helmintose. Para 
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isto, além da nossa máxima boa 
vontade, para qualquer elemento 
nacional, que se credencie a pesquisar 
nesse campo, estamos prestando tôda 
a assistência possível a um 
pesquisador e químico americano, o 
Doutor Friedheim, que apresentou 
recentemente um antimonial, – o 
"Twsb" – capaz de resolver o problema 
do tratamento rápido da 
esquistossomose. Já foram efetuadas 
experiências no Rio Rio e em Minas 
Gerais, com o citado preparado, com 
auspiciosos resultados e estamos, 
mesmo, interessados em observar o 
referido produto, para o tratamento, em 
massa, tendo, inclusive, à disposição 
do Dr. Friedheim, quase tôda a 
população de uma usina de açúcar em 
Alagoas, a de Utinga, com elevada 
incidência, com todos os doentes 
fichados, para a observação dos 
resultados da terapêutica. 

"O fato de a Campanha Contra a 
Esquistossomose ficar sob a 
responsabilidade do S.N.M. representa 
uma grande economia, principalmente 
no setor de pessoal técnico-
administrativo e de campo necessários 
a êsses trabalhos. Os recursos 
destinados a essa Campanha 
relacionam-se, quase que inteiramente, 
às despesas com material – um dos 
objetivos mais perseguidos por tôdas 
as administrações – visto como o 
pessoal técnico, de administração e de 
campo já constitui nosso corpo de 
servidores. 

Nos 11 Setores ou Estado, em 
que estamos trabalhando neste 
momento – e poderemos ampliar a 
outros Estados as pesquisas e 
trabalhos de profilaxia – a economia 
em pessoal, e material, pode ser 
avaliada aproximadamente em 60 
milhões de cruzeiros." 

Estado do Ceará – Seriam 
executados serviços de abastecimento 
d'água incluindo rêdes de distribuição, 
lavanderias públicas, banheiros e fossas 
sépticas, estas últimas feitas em 
cooperação com as municipalidades e 
particulares. Êstes trabalhos seriam feitos 
nas localidades de Redenção e Pacoti, 
beneficiando assim uma população de 
4.000 pessoas. O S.N.M. já executou 
plantas cadastrais de ambas as 
localidades. 

Rio Grande do Norte – Seriam 
localizados os serviços em Touros e 
Ceará-Mirim, beneficiando um total de 
4.500 pessoas, com serviço de água, 
banheiros e lavanderias. Já se acha 
pronta uma planta cadastral de Touros, 
executada pelo Serviço de Engenharia do 
S.N.M. 

Paraíba – A localidade de Maia, a 
maior vítima da esquistossomose naquele 
Estado, seria dotada de rêde de 
distribuição, tomadas dágua nas 
extremidades da rêde, lavanderias, 
banheiros públicos e um sistema de 
fossas. Esperava o S. N. M. beneficiar, 
ali, cêrca de 4.000 pessoas. 

Pernambuco – Os serviços, naquele 
Estado, abrangeriam São Lourenço da 
Mata e Tiumá, onde o S. N. M. mantém 
respectivamente, um Pôsto e um 
SubPôsto de Esquistossomose em 
funcionamento, sendo que em São 
Lourenço da Mata seria feito um serviço 
completo de abastecimento dágua. Cêrca 
de 10.000 pessoas seriam beneficiadas 
com o saneamento básico. 

Alagôas – Seriam beneficiadas ali, 
cerca de 22.000 pessoas, pois o Estado 
tem várias cidades com índices muito 
elevados, como: Viçosa, Atalaia, 
Coruripe, São José da Lage, Quebrangulo 
e São Luiz do Quitunde. Seriam feitos, 
pois, vários serviços de abastecimento, 
banheiros e lavanderias. 

Sergipe – Foram escolhidas, para 
sedes de serviços demonstrativos, as 
localidades mais infestadas de 
Sergipe: Japaratuba, Itaporanga 
d'Ajuda e Rosário do Catete. Tais 
serviços iriam servir a 
aproximadamente 12.000 pessoas. 

Bahia – As localidades com 
grande índice de infestação seriam 
beneficiadas, tais como Santa Inés, 
Itaquara, Morro do Chapéu, Seabra, 
Mata da Aliança, num total de 32.000 
pessoas. 

Espírito Santo – Seriam 
beneficiadas cêrca de 5.000 pessoas, 
nas cidades de Afonso Cláudio, 
Laranja da Terra, Itarana e Itaguassu 
com serviços de água, banheiros e 
lavanderias. 

Minas Gerais – Seriam feitos 
serviços de saneamento básico nas 
localidades de Pedra Azul, 
Comercinho, Jaboticatubas, Pains e 
Rubim, num total de 30.000". 

Rio Grande do Norte – Está em 
construção um chafariz publico, em 
Touros, com reservatório de 12.000 
litros de capacidade, que irá fornecer 
água à população e alimentar uma 
lavanderia com 20 tanques e um 
banheiro coletivo com 12 unidades. 
Serão beneficiadas, então, 
aproximadamente 1.000 pessoas. 

Paraíba – Não podendo ser 
executado todo o serviço programado, 
apenas a localidade de Maia sera 
beneficiada com um chafariz, uma 
lavanderia com 10 tanques e um 
banheiro com seis boxes. Serão 
beneficiadas cêrca de 800 pessoas. 

Pernambuco – A localidade ali 
escolhida foi São Lourenço da Mata, 
que terá dois chafarizes, com 
reservatórios de 4.000 litros, uma 
lavanderia com 20 tanques e um 
banheiro coletivo com 12 boxes. 

Alagôas – Serão beneficiadas, 
com o saneamento básico, cêrca de 
8.000 pessoas, com uma rêde de 
abastecimento, chafarizes, banheiros 
e lavanderias publicas em Ibateguara, 
Coruripe, Pôrto Calvo e São Luiz. 

Sergipe – Terão chafarizes de 
12.000 litros: Japaratuba, Rosario e 
Itaporanga d'Ajuda, o que beneficiará 
aproximadamente beneficiara 
aproximadamente 5.000 pessoas. 

Bahia – Em localidades que estão 
sendo determinadas, serão 
executados vários chafarizes, 
banheiros e lavanderias, beneficiarão 
cêrca de 10.000 pessoas. 
Provavelmente em Santa Inês, e 
Itaquara, serão feitos tais serviços. 

Espírito Santo – Cêrca de 3.000 
pessoas serão beneficiadas ali, pois 
será construído um chafariz de 12.000 
litros em Laranja da Terra, que irá 
alimentar uma lavanderia de 10 
tanques: serão construídas ainda na 
mesma localidade 100 fossas sêcas 
de tipo adotado, pelo SNM. 

Em Itaguassu teremos um 
banheiro com 12 boxes e uma 
lavanderia com 10 tanques. Em 
Itarana o S. N. M. construirá uma 
lavanderia, um banheiro e 100 fossas 
sêcas. 

Minas Gerais – As localidades 
cujos índices mais impressionam são 
Jaboticatubas e Rubim. O S. N. M. 
executará, ali, um plano que irá 
beneficiar cerca de 9.900 pessoas. 

Em todos êstes trabalhos, dentro 
da estrita economia, o S. N. M. 
procurou tornar seus serviços de 
aspecto atraente, pois muitos deles 
poderão ser reproduzidos pelas 
Prefeituras do interior, sempre 
interessadas em dotar suas sedes 
com obras que impressionem bem os 
visitantes. 

O S. N. M. procura executar seu 
plano com o máximo de economia, 
aproveitando sempre as condições 
topográficas locais, para conseguir o 
seu desideratum. O equipamento 
usado é sempre da melhor qualidade, 
evitando-se, assim, o desgaste rápido 
do mesmo. Os chafarizes são sempre 
equipados com motores diesel de baixa 
rotação, que apesar de terem custo 
inicial mais elevado, funcionam em 
ótimas condições, por vários anos 
consecutivos, conforme a experiência 
tem demonstrado. 

Em media temos por unidades os 
seguintes preços: 

Chafarizes equipados com motor 
diesel, até o HP, tomba nacional ou 
estrangeira, acoplados diretamente, 
com reservatório para 12.000 litros, e 
equipamento podendo trabalhar doze 
horas consecutivas, perfeita 
impermeabilização da Caixa, entrada de 
água somente pelo fundo do poço, 
atravessando camada de brita e dando 
altura manométrica total de 20 metros. 
Custo da unidade noventa mil cruzeiros. 

Estes chafarizes podem ser usados 
para serviços completos de 
abastecimento, pois estão sempre em 
condições de distribuírem água à 
cidade. 

Chafarizes com reservatório para 
4.000 litros, equipados com motor 
diesel de 3 HP, podendo abastecer 
banheiros e lavanderias. Preço por 
unidade – cinquenta e nove mil 
cruzeiros. 

Lavanderia com 20 tanques, 
coberta com telha de argila, 
revestimento impermeável para os 
tanques e paredes, pavimentação de 
ladrilhos hidráulicos, com esgoto 
subterrâneo. Custo médio da unidade – 
sessenta mil cruzeiros. 

Idem, com as mesmas 
especificações e com 10 tanques: 
Custo médio – trinta e cinco mil 
cruzeiros. 

Banheiros coletivos com 12 boxes, 
armário embutido, pavimentação de 
ladrilhos hidráulicos 
impermeabilização interna, janelas 
basculantes de vidro, esquadrias de 
madeira. Custo por unidade – oitenta 
mil cruzeiros. Idem com 6 boxes – 
Custo por unidade – quarenta e cinco 
mil cruzeiros". 

Para o mundo foi calculado que 
114.000.000 de pessoas sofrem de uma 
das três formas da doença (S. mansoni, 
S. hacmatobium e S. japonicum). 

Embora a mortalidade pela doença 
seja pequena, a cronicidade da 
infestação e suas consequencias para a 
sobrevida do infestado, a redução da 
capacidade de trabalho e o prejuízo 
econômico para a comunidade, dela 
decorrente, tornam a doença, diante do 
número de pessoas acometidas, nosso 
mais grave problema sanitário rural. 

No conceito de uma das correntes, 
em que se subdividem os estudiosos do 
assunto o S mansoni teria penetrado 
no Brasil por ocasião do tráfico africano 
encontrando caramujos capazes de 
serem infestados na área do Nordeste. 

Dai espalhou-se pela zona da mata 
de Pernambuco, Alagôas, Sergipe e 
Paraíba, de preferência pla faixa 
litorânea dêsses Estados e da Bahia, e 
na região norte de Minas. Focos 
isolados, alguns com altos índices, 
foram encontrados em Rio Grande do 
Norte, Ceará, Maranhão, e observaram-
se focos bem recentes no Paraná, 
Estado do Rio, Minas, São Paulo e 
Pará, com incidência mais baixa, devido 
talvez ao fato de serem muito recentes. 

"Os inquéritos que estamos realizando 
em prosseguimento aqueles executados 
pela D. O. S. mostraram, por exemplo, em 
 

Alagôas, em um município, o de Rio 
Largo, que os índices globais obtidos do 
exame coprológico de quase tôda a 
populaçoã, eram maiores que os 
verificados há 3 anos para os escolares 
de 7 14 anos, e que um grande número 
de localidades da zona rural, fazendas, 
sítios e agrupamentos mostraram índices 
que se aproximavam de 100%. 

Os recursos pedidos para a 
Campanha (114 milhões de cruzeiros) 
visavam atender o problema em suas 
linhas principais de profilaxia: – 
saneamento básico, combate ao 
caramujo, medicação e educação 
sanitária". 

Estamos procurando intensificar a 
luta contra o caramujo, especialmente 
devido à longa experiência adquirida na 
luta antilarvária contra o mosquito. Nosso 
pessoal de campo está devidamente 
aparelhado para a erradicação do 
caramujo em muitas cidades, e os 

primeiros resultados obtidos com a 
limpeza de cursos dágua e a aplicação da 
cal deixam-nos entusiasmados pela 
eficiência de métodos tão simples na 
solução do problema. 

O aproveitamento do pessoal do S. 
N. M., no intervalo das campanhas de 
dedetização, e a admissão local dos 
elementos estritamente necessários aos 
trabalhos da limpeza ou aspersão do 
planorbicidas, nas localidades que 
vamos trabalhando em arrastão, isto é, 
uma após outra, e a dispensa desses 
trabalhadores quando iniciamos as 
atividades em outra localidade permita 
uma economia substancial de esforços e 
de recursos, pelo aproveitamento do 
nosso pessoal técnico e porque evitamos 
a criação de um corpo numeroso de 
servidores com os problemas 
administrativos dêle decorrentes. 

A insuficiência de dotação 
orçamentária para a esquistossomose, 
levou a procurar a colaboração das 
entidades de saúde estaduais ou 
particulares para a assistência 
terapêutica do homem doente. Neste 
sentido, e tamos assinando Convenios 
com os Departamentos de Saúde 
Estadual, com o compromisso de 
fornecermos os medicamentos, 
necessários ao tratamento da 
esquistossomose – segundo esquema 
aprovado pelo Serviço – obrigando-se os 
Departamentos Estaduais a prestar essa 
assistencia e a fornecer-nos, 
regularmente informes sôbre a ilegível 
da doença. 

E, por último, na parte educativa, 
sobre esquistossomose, estamos 
preparando pessoal para as áreas 
infestadas, procurando interessar as 
comunidades na solução de seus 
problemas de abastecimento dagua, 
destino de dejetos, ilegível, realizando 
cursos para médicos, como o concluído 
em Belo Horizonte, ou para técnicos, 
como os realizados em Recife e no 
Instituto de Malariologia. 

Além disso, releva assinalar as 
pesquisas, realizadas no campo da 
esquistossomose, diretamente pelo Serviço 
Nacional de Malária – atraves do Instituto 
de Malariologia ou do lnstituto Aggeu 
.Magalhães – ou com o concurso de 
pesquisadores nacionais e estrangeiros, 
cujos trabalhos possam interessar na 
solução do nosso problema’. 

Sr. Presidente, ficam, assim, lidos os 
principais trechos do Relatório, numa 
sintese do que me for possível dar 
conhecimento à Nação brasileira e ao 
Senado, a respeito dessa terrível emenda. 
O Senado terá oportunamente ilegível com 
o seu patriotismo, dotar o Serviço Nacional 
de Malária de ilegível como fez ilegível a 
malária, em vários pontos do país,  
extinguir a esquistossomose na mais alta 
expressão da ilegível brasileira ilegível 
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patriotismo e da dignidade dos cientistas 
nacionais. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 266, de 1953 
 
Requeiro dispensa de interstício para 

que o projeto de Lei da Câmara, número 
ilegível de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Ministério da Educação 
e Saúde, o credito especial de Cr$ 28.125,00, 
para pagamento de diferença de vencimentos 
a funcionários daquele Ministério, cujos 
pareceres acabam de ser lidos, possa figurar 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 17 de julho de 
1953. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Há evidente 
falta de número para votação. 

Vai ser feita a chamada. 
(Procede-se à chamada) 
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores. 
Vivaldo Lima. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Onófre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Camilo Mércio – (31). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada apenas 21 Srs. Senadores. 
Não há número para proceder-se a 

votação, tanta do requerimento que fica 
prejudicado, como da matéria constante da 
primeira parte da Ordem do Dia. 

A segunda parte, consta de Trabalho 
das Comissões. 

Lembro aos Srs. Senadores que, na 
próxima Segunda-feira, dia ilegível, se 
realizará sessão do Congresso, ás quatorze 
horas e trinta minutos, no Palácio Tiradentes, 
para continuação da votação do veto parcial 
do Sr Presidente da República do "Plano do 
Carvão". 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a de 
Têrça-feira, 21 do corrente, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 147, de 1952, 
que concede pensão especial de Cr$ 
3.000,00 a Raimundo Pessoa de Siqueira 
Campos, pai do herói militar Antônio de 
Siqueira Campos e sua espôsa Carlosa de 
Siqueira Campos. (Com pareceres favoráveis 
ns. 573-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 574-53, da de Finanças). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça, o crédito especial de 
Cr$ 1.497.600,60 para completar o 
pagamento das pensões vitalícias dos 
veteranos da campanha acreana. (Com 
pareceres números 586-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; e 587-53, da de 
Finanças, oferecendo emenda). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 297, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 7.200,00 para pagamento 
de gratificação de magistério à professora 
 

Maria das Dôres Pais Barros Ferrari. (Com 
Parecer nº 563-53, da Comissão de 
Finanças, favorável com a emenda que 
oferece). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial 
de Cr$ 300.000,00 como auxílio à 
Associação Rural de São Joaquim, pela 
realização da exposição regional agro-
pecuária, em Março de 1952. (Com 
pareceres favoráveis ns. 582-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 583 
53, da de Finanças). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº ilegível, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00 destinado a regularizar as 
despesas com o transporte de imigrantes 
holandeses, seus pertences e alimentação 
do gado por êles trazido. (Com pareceres 
favoráveis números 567-53, da Comissão 
de Constituição e Justiça; e 568-53, da de 
Finanças). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Resolução nº 17, de 1953, que 
concede licença ao Sr. Senador Novais 
Filho para participar da representação do 
ilegível na Conferência Internacional do 
Açúcar, a realizar-se em Londres 
(Oferecido pela Comissão de Relações 
Exteriores como conclusão de seu parecer 
sôbre o Requerimento nº 195, de  
1953). 

Votação, em discussão única, do 
Parecer nº 551, de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo número 52, 
de 1952, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas que autorizou o 
registro sob reserva da despesa relativa 
ao pagamento de Cr$ 1.383.520,00 
decorrente de auxílios a várias 
companhias teatrais. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 174, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial até 
a importância de Cr$ 2.000.000,00 para 
aquisição de biblioteca musical 
pertencente a Abraão e Carvalho, 
localizado no Distrito Federal. (Com 
pareceres favoráveis números 594-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; 595-
53, da de Educação e Cultura; e 596-53, 
da de Finanças). 

Discussão única do Parecer nº 603, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto 
número 304, de 1950, que modifica o 
Decreto-Lei nº 8.768, de 21 de Janeiro de 
1946, que concede aumento aos 
pensionistas do IPASE e dá outras 
providências. 

Discussão única do Parecer nº 604, de 
1953, da Comissão de Redação, oferecendo 
redação final ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 114, de 1952, que aprova a 
convenção Internacional que modificou a 
Convenção do Metro, firmada em Paris, em 
28 de Maio de 1875). 

Encerra-se a sessão às 16 horas e 30 
minutos. 

 
Artigo do jornalista Renato Travessos 

que se publica em virtude da aprovação do 
Requerimento nº 67, de 1953, em sessão de 
23 de Março de 1953(*) 

 
CENTENÁRIO DE GUSTAVO DE LACERDA 

 
Fundador da A. B. I. 

 
Gustavo de Lacerda, cujo centenário 

estamos comemorando, não foi uma 
dessas figuras de expressão singular, 
expoentes de sua classe, notáveis no seu 
tempo e que, por serem exemplares 
humanos excepcionais, se evocam 
 
__________________ 
(*) Reproduzido por ter saído com incorreções no 
Diário do Congresso Nacional – Edição de 25 de 
março de 1953. 

pela Posteridade. Com ser menos 
significante, nem por isto, no entanto 
Gustavo de Lacerda deixa de merecer 
através das gerações, a admiração e a 
gratidão da classe a que pertencia, porque 
a serviu sempre com probidade, solicitude 
e, principalmente, idealismo, julgando-a 
verdadeiro sacerdócio. Se não se impôs 
como figura de grande expressão 
jornalística, soube, todavia, exercer o 
jornalismo com essa dignidade de repórter 
obscuro, mas exemplar, que, felizmente 
para a classe, sempre foi o característico da 
maioria de quantos a ela se dedicam, em 
qualquer de suas modalidades específicas. 
Ainda hoje, mesmo nesta época materialista 
por excelência e eivada de dificuldades 
econômicas em que vivemos, o jornalista de 
verdade cuida muito mais dos outros do que 
de si mesmo, não traindo nunca a sua 
vocação de intérprete e orientador da 
sociedade de que faz parte e em cujos 
destinos quer influir, e quase sempre influi, 
com o propósito único e deliberado de os 
tornar melhores De certo o jornalismo é 
função sacerdotal e, como tal, deve ser 
exercido. Os que se valem da pena para 
satisfazer ambições pessoais 
inconfessáveis, apetites ilícitos ou para 
injuriar e caluniar os seus semelhantes dela 
se utilizam como se utilizassem de uma 
gazúa ou de um punhal, á maneira dos 
desonestos vulgares e dos criminosos 
repulsivos. Gustavo de Lacerda não foi um 
dêsses e, apesar de ser simples repórter, 
possuía êle idealismo que o salvaria do 
esquecimento. Não fôsse êsse dom, e 
Gustavo de Lacerda ter-se-ia, em seguida à 
sua morte, afundado para sempre no 
silêncio do túmulo, de onde nós, que não 
convivemos com êle, jamais o evocaríamos 
ocupando-nos da sua pessoa e da sua vida: 
seus passos neste mundo de sombras 
efêmeras estariam hoje completamente 
apagados. 

Na sua modéstia, êle, a bem dizer, 
não possui biografia. Tendo, porém fundado 
a atual Associação Brasileira de Imprensa, 
a sua história é a história dessa instituição 
de classe. Assim sendo, falar da ABI é falar 
de Gustavo de Lacerda, cujo ideal se 
realizou e é atualmente monumento 
nacional e, por justos motivos, o orgulho de 
quantos nos dedicamos ao jornalismo no 
Brasil. Para, pois, exaltar e glorificar a 
memória do humilde repórter de escassa 
biografia própria, falemos primeiro da ABI, a 
sua obra memorável, na ultimação e 
manutenção da qual tanto se deve à 
dedicação e à benemerência de outros, 
jornalistas e não jornalistas, que atenderam 
aos anseios e apelos da classe. 
Naturalmente a idéia generosa de Gustavo 
de Lacerda só se concretizou, porque 
encontrou quem a esposasse com extremos 
de zêlo, no empenho indormido de vê-la 
vitoriosa. Não fôsse isso, e ela não teria 
passado de iniciativa destinada ao malôgro, 
como tantas outras, antes e depois dela, se 
malograram, malgrado tivessem finalidade 
semelhante, em benefício da mesma classe 
profissional. Basta dizer que Gustavo de 
Lacerda, apesar do seu entusiasmo 
idealista e intensamente catequizante, 
conseguiu aliciar apenas oito outros 
confrades, os quais, reunidos sob a sua 
presidência, fundaram, afinal, naquele já 
remoto 7 de abril de 1908, a antiga 
Associação de Imprensa, então de 
finalidade exclusivamente benemerente. 

Quando se enaltece a memória de 
Gustavo de Lacerda, não podemos deixar 
no esquecimento aqueles que se 
solidarizaram com o "socialista de fraque", 
como êle se cognominava pelo redator-
chefe do seu jornal; Francisco Souto, 
Belisário de Souza Júnior, Luiz Honório, 
Arthur Marques, Amorim Júnior, Noel 
Batista, Mário Galvão e Alfredo Seabra, 
sendo os sete primeiros já falecidos. Êstes 
os nove sonhadores que, temeràriamente, 
se propuseram a suportar nos ombros 
frágeis uma montanha... E não se cuide 
que Gustavo de Lacerda não se 
houvesse antes esfalfado, à 
procura de quantos o pudessem 
ajudar. Aqui se tem o testemunho pes- 
 

soal de Dunschee de Abranches, que, 
conquanto instantemente solicitado, só 
mais tarde entrou para a instituição, da 
qual foi presidente e benemérito, quando 
o seu principal fundador já não mais 
existia: "De banca em banca na redação 
de "O País" e pelas salas de trabalho de 
outras fôlhas cariocas, nos cafés, jardins, 
teatros e demais pontos noturnos, em que 
encontrava os seus confrades, não 
cessava um instante na sua propaganda 
de conquistar entre nós para "os 
trabalhadores do pensamento escrito", 
como chamava os que viviam dos prelos, 
uma posição condigna e à altura dos 
sacrifícios em que diàriamente se 
esgotavam para "fornecer o pão do 
espírito a um país de analfabetos como 
ainda era infelizmente o nosso". "Para 
êsse mestiço que Patrocínio tanto 
admirava e dizia tanto honrar a sua raça 
pela bondade e nobreza de coração, o 
jornalista tinha de ser por fôrça 
independente, a fim de exercer a sua ação 
social – um verdadeiro sacerdócio na sua 
gloriosa missão de fazer do trabalho bem 
organizado a cellula mater da felicidade e 
da grandeza da Pátria". Como fôsse muito 
estimado, ouviam-no pacientemente, mas 
não o seguiam na aventura proposta, pois 
Gustavo de Lacerda se tinha por um 
visionário incorrigível, cujas idéias 
socialistas irritavam a maioria dos 
diretores e gerentes dos jornais de então 
que o julgavam perigoso elemento. Além 
do mais, tratava-se de um simples 
repórter, condição profissional que, na 
imprensa daquela época, valia muito 
pouco, atribuindo-se importância tão 
sòmente aos redatores e colaboradores, 
a êstes principalmente, por serem em 
geral figuras de alta representação nas 
letras ou na política, como, por exemplo, 
Machado de Assis, Carlos de Laet, Ruy 
Barbosa e outros de igual mérito e 
renome. 

Gustavo de Lacerda, é claro, não se 
conformava com semelhante distinção e 
vingava-se exibindo uma lista de nomes 
de famosos reporteres estrangeiros que 
haviam assombrado o mundo com suas 
reportagens sensacionais. Para êle, se o 
repórter nacional valia pouco, um dia 
êsse mesmo repórter seria um jornalista 
como qualquer outro, e concluía: 
"Eduquêmo-lo: para isso, quando nos 
organizarmos em um centro poderoso de 
ação, havemos de ter a nossa Escola 
Profissional dentro da Casa do 
Jornalista". Como se vê, Gustavo de 
Lacerda ambicionava uma realidade que 
não se resumisse apenas no que se 
encontra nas atas da fundação da 
primitiva Associação de Imprensa, que 
de órgão exclusivamente assistencial 
passaria no futuro a ser também um 
templo da civilização e da liberdade do 
Brasil. E foi com êsse pensamento que 
aqueles nove repórteres se reuniram e 
fundaram a Associação, tendo, para tal, 
lavrado as duas atas que a seguir, se 
transcrevem, por serem hoje documentes 
de grande significação para a história do 
jornalismo brasileiro: 

"A Ata da reunião efetuada no dia 3 de 
abril de 1908, para tratar-se da fundação da 
Associação de Imprensa. 

Aos três dias do mês de abril de mil 
novecentos e oito, nesta cidade do Rio de 
Janeiro, reunidos na sala da Caixa 
Beneficente dos Empregados d"O País" os 
jornalistas Gustavo de Lacerda, Francisco 
Souto, Luis Honório, Artur Marques, Alfredo 
Seabra, Noel Batista, Amorim Júnior e 
Belisário de Sousa Júnior, foi assentada a 
idéia de fundação da "Associação de 
Imprensa" com o fim de manter uma caixa de 
pensões e auxílios para os sócios e suas 
famílias, estabelecer um serviço de 
assistência médica e farmacêutica, instituir o 
"Retiro da Imprensa" com enfermarias e 
residências para velhos e enfêrmos: habilitar 
por meio de título de capacidade intelectual e 
moral o pretendente à colocação no 
jornalismo, organizar o "Anuário da Imprensa" 
e prestar pública homenagem ao 
dia do aparecimento do primeiro jornal no 
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Brasil. para a realização da qual procurará a 
Associação o Govêrno da República. 

Aceita a idéia, foram incumbidos da 
elaboração de um projeto de estatutos os 
senhores Gustavo de Lacerda, Mário Galvão 
e Amorim Júnior sendo marcada nova 
reunião para a leitura, discussão e aprovação 
dos mesmos. Rio de Janeiro, 3 de abril de 
1908”. 

“Ata da sessão de fundação da 
Associação de Imprensa, realizada no dia 7 
de abril de 1908. 

Aos sete dias de abril de mil novecentos 
e oito. nesta cidade do Rio de Janeiro, 
reunidos novamente na sala da Caixa 
Beneficente dos Empregados d “O País” os 
jornalistas Gustavo de Lacerda, Francisco 
Souto, Luis Honório Alfredo Seabra, Artur 
Marques, Noel Batista, Amorim Júnior, Mário 
Galvão e Belisário de Sousa Júnior. 
procedeu-se à leitura dos estatutos de cuja 
elaboração foram encarregados os senhores 
Gustavo de Lacerda, Mário Galvão e Amorim 
Júnior, sendo unânimemente aprovado tudo 
quanto neles se continha. Em seguida foi 
fundada a “Associação de Imprensa” com os 
fins exarados na ata da reunião preparatória, 
sendo aclamada a seguinte Diretoria que 
pela letra dos citados estatutos, funcionará 
por espaço de dois anos: Presidente Gustavo 
de Lacerda; Vice-Presidente, Francisco 
Souto; Tesoureiro, Alfredo Seabra; Primeiro 
Secretário, Luís Honório; Segundo secretário, 
Artur Marques e Procurador Noel Batista. 
Pouco depois foi levantada a sessão, sendo 
designada nova reunião para o domingo 
seguinte a fim de serem nomeadas as 
comissões permanentes. Rio de Janeiro, 7 de 
abril de 1908”. 

Uma vez fundada a Associação de 
Imprensa teve imediata adesão de vários 
outros profissionais de imprensa. Gustavo de 
Lacerda começava a ver os seus esforços 
recompensados, mas infelizmente meses 
após adoeceu e recolhendo-se a um quarto 
particular da Santa Casa de Misericórdia veio 
ali a falecer no dia 4 de Setembro de 1909, 
aos 56 anos de idade. Não conseguira ver 
triunfante a sua bela idéia altruistica: outros, 
porém, a esposaram e a defenderam. 
Francisco Souto assumiu a presidência da 
nóvel instituicão, nela permanecendo até o 
ano seguinte. Quando muito não tivesse 
podido fazer pelo seu engrandecimento, 
Francisco Souto teve o mérito de, honrando a 
memória de Gustavo de Lacerda, evitar que a 
Associação de Imprensa se extinguisse como 
tudo fazia supor que acontecesse à vista da 
sua fragilidade e das vicissitudes da época 
na qual o país entrara em aguda crise 
política, geradora de outras crises, em 
conseqüência da morte inesperada de 
Afonso Pena, presidente da República. 
Sentindo-se fraco para sustentar o barco no 
temporal, Francisco Souto teve o bem senso 
de passá-lo a outro timoneiro e assim fez, 
entregando-o a Dunshee de Abranches. 
que, além de jornalista prestigioso, era 
deputado federal e, portanto, mais 
credenciado para, com segurança e 
descortino, defender e amparar a 
Associação. 

Ao ser empossado na presidência do 
que êle chamava a herança espiritual de 
Gustavo de Lacerda, Dunshee de Abranches 
sentiu-se até certo ponto satisfeito com se 
haver escolhido pois proferiu, na ABI, quando 
está já se encontrava em sua sede própria, 
um discurso que é, realmente uma 
significante profissão de fé: “Homem 
de imprensa se não tenho conseguido 
ser um jornalista de raça, provenho de 
uma raça de jornalistas que três 
gerações sucessivas não puderam ainda 
desviar da vida ingrata dos prelos. Por mais 
que o destino e, algumas vezes, a própria 
fortuna pessoal os hajam impelido para 
outras profissões menos penosas e mais 
lucrativas”. “A Associação de Imprensa tendo 
ido assim buscar-me à Câmara dos 
Deputados para me arregimentar de 
novo nas fileiras combatentes pelo engran- 
 

decimento da nossa classe, que precisa, 
todos nós sentimos, assegurar o 
prestigio real, que lhe compete na 
opinião brasileira. encontrou-me o 
mesmo companheiro de tôdas as 
épocas, a crer firmemente no nosso 
futuro e a sustentar com tôda a 
convicção que o jornalismo em nossa 
pátria hoje como ontem, como amanhã, 
ha de sempre exercer uma função 
poderosa e decisiva. Foi êle que 
concorre em máxima parte para a 
consolidação de nossa independência e 
hegemonia política no continente: 
propagou as grandes reformas que 
ilustram os fastos do segundo reinado; 
fez a Abolição e República; e tocando 
ao apogeu de seu florescimento material 
nos dias que correm, hora a hora 
impulsiona as fôrças vivas ao país neste 
vertiginoso progresso econômico e social 
a que assistimos, como que assustados 
de nós mesmos'. 

“Convém que cada vez mais 
procuremos elevar o nivel moral da 
imprensa brasileira, despertando entre 
todos o verdadeiro espírito de classe tão 
necessário ao seu prestigio e 
engrandecimento, amparando-nos uns aos 
outros eficazmente nos momentos de crise, 
quer dos acidentes da fortuna, quer dos 
incidentes da carreira; em uma palavra, 
fazendo do jornalismo uma profissão no 
Brasil” Depois de mais algumas 
considerações sôbre a situação daqueles 
que se dedicavam á imprensa quando esta, 
em o nosso país, ainda não constituia meio 
de vida seguro sob o ponto de vista 
economico, dando aos que a servissem, 
única e exclusivamente, retribuição material 
correspondente às suas necessidade de 
subsistência, Dunshee de Abranches 
assim terminou o seu conceituoso discurso: 
‘Quem se der mesmo ao trabalho de 
estudar esta Associação nas suas origens e 
analisar os sacrifícios que custaram os seus 
primeiro dias e ainda agora exige a sua 
manutenção, facilmente descobrirá nas 
entrelinhas dos seus próprios estatutos a 
dolorosa realidade dos fatos que acabo de 
referir. O seu fundador, tido embora como 
um visionário, era entretanto um daquêles 
que criam firmemente que a imprensa 
brasileira ainda atravessava uma fase de 
transição e que época viria, e não mui 
remota, em que o Jornalismo constituido de 
homens preparados devidamente no seu 
oficio, se tornaria uma das mais honrosas, 
condignas e disputadas carreiras no nosso 
meio já libertado então dos preconceitos de 
uma cultura ilegível que a independencia 
política não basta para construir sem a 
necessária e oportuna evolução social. Nós 
outros, que aqui nos achamos 
congregados, participamos desses mesmos 
sentimentos, e, sob o ideal superior e nobre 
de pugnar pelo engrandecimento real da 
nossa classe que continuamos animados 
para a luta, e hoje, mais do que nunca, 
convencidos de que não estamos 
trabalhando em vão”. 

Durante a sua presidência, 1910 a 
1912, Dunshee de Abranches, segundo 
confissão própria, teve de enfrentar sérias 
dificuldades internas e externas. Dentro da 
Associação, formara-se um grupo ardoroso e 
intransigente que, apesar de confiar no seu 
presidente, nem sempre com êle concordava, 
cuidando-o, ás vezes, desviado do programa 
traçado por Gustavo de Lacerda; e fora dela, 
agitava-se o ambiente político, multiplicavam-
se os atentados brutais a jornalistas, que se 
tinham no exercício de sua profissão, 
por autoridades arbitrárias, rancorosas 
e covardes, o que tornava mais 
difícil a situação; mas Dunshee 
de Abranches, apesar de deputado filiado à 
corrente política dominante e responsável por 
aquela falta de garantias e excesso 
de perseguições violentas, não fugia ao 
seu compromisso de jornalista e punha 
acima dos seus interêsses pes- 
 

soais os interêsses da classe. A sede da 
Associação de Imprensa, então em uma 
sala do primeiro andar do prédio da 
Avenida Rio Branco, esquina da rua da 
Assembléia, por cima do antigo Cate 
Suisso, esteve, por mais de uma vez, 
ameaçada de depredações por policiais 
facinorosos a serviço do que êles os 
desordeiros oficiais, classificavam de 
“legalidade”... Mas “o espirito da classe, 
todavia, não nos negava a consciência 
nem nos perturbava as ações. Antes de 
tomar deliberações ou de assumir 
atitudes, estudavamos ponderadamente 
os casos em apreço para não nos 
enfraquecer perante a opinião pública 
nem ser acusados de energumenos e 
turbulentos. A base principal do nosso 
bem estar interno residia em mantermos 
a nossa novel associação, como um 
campo neutro onde a defesa da classe 
não se confundisse com as paixões 
pessoais ou partidárias dos seus 
componentes. A crise política, dividindo 
os ânimos em duas facções 
irreconsiliáveis extremadas – os 
“civilistas” e os “ilegivel” – conturbava 
nêsse momento a vida inteira de 
relações da sociedade brasileira. Todos 
os órgãos de publicidade do Rio de 
Janeiro e dos Estados, pode dizer-se 
refletiam êsse estado agudo da alma 
nacional. Velhos e novos servidores da 
imprensa não haviam resistido á 
vertigem dominante'. No entanto, e não 
obstante essa atmosfera de paixões 
incontroláves e consequentemente 
hostis, a Associação de Imprensa 
conquanto muito pobre d bens materiais, 
enriquecia se, lenta mas segura, de bens 
morais, firmando-se num crescendo, no 
conceito público Nela, irmanados no 
mesmo ideal viam-se, já naquele tempo, 
homens de vária cultura e de diferente 
classificação hierárquica no jornalismo 
reunidos e a externar livremente as suas 
opiniões, tudo, afinal, valendo por uma 
manifestação de vitalidade e 
independência, sintoma de que mesmo 
os mais humildes ilegível deixavam de 
considerar-se os últimos dos proletarios 
brasileiros. 

E assim a Associação de Imprensa ia 
adquirindo prestígio e ilegivel em todo o 
Brasil e mesmo no estrangeiro. A sua 
diretoria passara a receber apêlos aflitivos e 
repetidos contra quantos atentados à 
liberdade de imprensa e violências a 
jornalistas se verificassem em o nosso país. 
Aquele outrora suspeitado “club de 
repórteres” antes mal visto por diretores e 
gerentes dos jornais, que o cuidavam 
fundado para reivindicações consoantes as 
fórmulas socialistas que na época alarmavam 
a burguesia europeia mostrava-se em sua 
verdadeira finalidade, pois se havia fundado 
com o honesto propósito de irmanar patrões 
e empregados em uma classe única na qual 
todos os seus componentes congregassem 
para, numa coesão cordial, pugnar pelo 
engrandecimento material moral, intelectual e 
espiritual próprio e, principalmente lutar pelo 
progresso e prosperidade do Brasil. Dunshee 
de Abranches podia, pois, ao passar a 
presidência, em 13 de Maio de 1913, a 
Belisário de Souza Júnior, erguer, em um 
brinde de despedida como presidente, a sua 
taça, em nome da Associação de Imprensa, 
dizendo-a “campo neutro em que nos 
podemos congraçar, trabalhando pela 
união e pela felicidade da classe que 
tanto tem feito pela grandeza da Pátria, 
e ama tanto o nosso grande Brasil”. 
Nas suas mãos o legado de Gustavo 
de Lacerda, de simples e modesta 
sociedade beneficente, com tôdas as 
possibilidades de malôgro, transformara-se 
a pouco e pouco e à custa de ingentes 
sacrifícios, em um órgão estável, ativo e 
já eficiente moralmente, tanto para 
os jornalistas, quanto para a própria 
nacionalidade, de que êles são inter- 
 

pretes e orientadores, quer na ventura quer 
na desventura. 

Não reconhecê-lo e proclamá-lo seria 
faltar a verdade e á justiça, que são aliás 
a razão de ser do verdadeiro jornalismo. 
Dunshee de Abranches soube preservar a 
Associação de Imprensa da sua execução 
iminente, durante uma das fases mais 
criticas da vida púbica em o nosso país 
governado então à sombra dos “estados 
de sitio” sucessivos e expôsto a tôdas as 
prepotências caudilhescas. A situação da 
imprensa, que não se submetia as 
injunções governatas, era por de mais 
arriscada, pois que, naquela sombria fase 
da vida nacional a imprensa livre, para 
subsistir, tinha que viver em uma 
permanente hostilidade contra tudo e 
contra todos e, especialmente, contra os 
depositários do poder. O jornalista tinha 
de manter-se sempre “equidistante” era a 
frase de ilegivel dos poderes públicos, 
pois só assim, poderia guardar intacta e 
intangível a sua independência, a sua 
autoridade e o seu direito de critica”. 
Trata-se de um fenômeno que se repete 
em reação ao comportamento da opinião 
publica sempre que um povo está sendo 
mal governado. A Associação de 
Imprensa, conseqüentemente teve de 
suportar e contornar dificuldades de tôda 
a espécie. Sendo porém, nobres e 
elevados os seus fins ela a tudo resistiu e 
foi crescendo em prestígio ilegível a 
caminho de um futuro melhor, previsto 
pela intuição profética do seu fundador. 

Por serem outros os tempos e outros 
os costumes, a profissão de imprensa só 
agora começa a definir-se como tal, porque 
passamos a viver em uma época “classista” 
por excelencia na qual há lugar para tôdas 
as reivindicações, uma vez elas sejam 
reconhecidamente justas. Hoje além de 
instituições assistenciais de vário gênero 
há os sindicatos de classe, e isto por ser o 
característico da época, leva o próprio 
Presidente da República a apelos como 
êste: “Nas classes trabalhadoras 
organizadas (inclusive, é claro, a dos 
jornalistas profissionais, acrescentamos 
nós), participando realmente do Governo 
através dos sindicatos, cooperando 
diretamente com êle, é que poderei achar o 
sistema de defesa de que necessito para 
levar avante a obra renovadora do meu 
Govêrno”. Os jornalistas, se ora constituem 
uma classe organizada e prestigiosa sob a 
égide da ABI, que não tem caráter 
reivindicador junto ás emprêsas 
jornalisticas, ainda não souberam, no 
entanto, dar uma organização adequada ao 
seu sindicato.. Isto, porém, é outro assunto 
e nada tem a ver com o de que aqui nos 
ocupamos. 

Sem digressões importunas, ocupemo-
nos tão sòmente da Associação de Imprensa 
onde a deixamos em 1913. Presidindo-lhe os 
destinos até 1916, Belisário de Sousa foi, 
sem dúvida, de muita operosidade sendo, 
porém, menos feliz do que o seu antecessor, 
que, embora lutando com iguais dificuldades, 
ou talvez maiores, conseguiu tornar melhor 
do que era em organização e prestigio aquela 
insignificante instituição dos primeiros 
tempos. Ao que nos parece, Belisário de 
Sousa não soube ou não pôde evitar que 
antagonismos partidários e 
incompatibilidades pessoais invadissem a 
sede da Associação de Imprensa, o que, 
naturalmente a expoz a riscos de dissolução. 
Basta o que transcrevemos do seu próprio 
relatório, para se avaliar a situação a que 
chegara a instituição sob a sua presidência: 
“Empossada a Diretoria e nomeadas as 
comissões auxiliares, de acôrdo com os 
estatutos, começaram regularmente os 
trabalhos que, pouco depois, sofreram 
interrupções e irregularidades lastimáveis, 
devidas principalmente ao inexplicável 
afastamento ou antes, à deliberada recusa 
por parte de alguns membros 
da administração, essenciais ao seu 
  



130 
 
6734 Sábado 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 
 
normal funcionamento, de auxiliarem em 
suas respectivas atribuições os esforços 
da restante diretoria”. No entanto, um fato 
houve durante a sua presidência digno de 
registro: o nome da instituição que a 23 de 
janeiro de 1911, passara a denominar-se 
como se houvesse se transformado em um 
órgão estatal Associação de Imprensa dos 
Estados Unidos do Brasil. Titulo sem 
duvida pomposo, mas impróprio para uma 
sociedade civil e alem do mas em 
lamentável situação ilegível, com seus 
associados em desarmonia permanente e, 
portanto com o seu conceito abalado. Em 
julho de 1915 porem, corrigiu-se essa 
impropriedade nominal, e a instituição 
passou a denominar-se, por achado feliz, 
Associação Brasileira de Imprensa Mas 
não se conseguiram corrigir as 
irregularidades nem harmonizar os 
desentendimentos entre os consocios 
todavia a ilegível de Belisário de Sousa 
teve o tempo de não deixar morrer a ABI, 
que resistiu a tudo e foi vencendo as 
crises, graças a um grupo de associados 
fieis a memória de Gustavo de Lacerda 
entre os quais se inclui o proprio 
Belisário.de Sousa em quem sobravam 
bas intenções e honestos propósitos ao 
que a instituição, de que era um dos 
fundadores e sócio dedicado, só 
prosperasse e progredisse. Faltava-se, 
porem, diplomacia para o cargo, essa 
astúcia benéfica de quem dirige um 
serpentário ou conduz um saco da 
Ilégivel era então a Casa do Jornalista. 

Por ilegível mesmo, Belisário de 
Sousa renunciou, em 11 de janeiro de 
1915 a presidência, quando e seu Ilégivel 
terminava a 13 de maio do ano seguinte. 
Assume a direção da ABI Raul 
Pederdeiras e, desde logo, se processa 
uma salutar reação contra aquele estado 
de coisa tão nocivo a que havia chegado 
a instituição. Quem a ascenção de Raul, 
figura queridissima da classe, tanta a sua 
inteligência e tamanha a sua bondade, 
surge uma nova era, inicia-se uma fase de 
surpreendente renascimento, e o ABI 
mudada de nome e de programa ilegível 
a ser de isto uma instituição de classe bem 
outra da que fôra fundada por Gustavo de 
Lacerda. Já agora tinha por finalidade 
“conservar sempre elevado o nivel da 
classe; ser um elemento permanente de 
propaganda nacional; aproximar os 
jornalistas brasileiros entre si, a amparar, 
moral e materialmente, os seus 
associados, no limite do justo e do 
possível, com especialidade nos 
problemas da vida jornalísticas”. Nova de 
nome e de programa, também precisava 
de o ser de sede, pois a tinha em lugar 
acanhado para a sua necessidade de 
instalações confortáveis e condígnas, Raul 
estava na presidência e o problema da 
habitação teria de ser solucionado de 
maneira satisfatória. Ao demais, Raul 
contava com a boa vontade de todos os 
associados, unânimes em se aliarem a êle 
nomesmo empenho de reerguer, coesa e 
prestigiada, a ABl. E sem muita espera, 
apareceu a solução desejada. Por 
interferência de Irineu Veloso junto ao Dr. 
Bittencourt da Silva Filho, a sede da ABI 
transferiu-se da Avenida Rio Branco para à 
rua 13 de Maio, velho, porém confortável, 
edifício do Liceu de Artes e Ofícios, 
ilegível, feitos os reparos que se julgaram 
necessários, a nossa sede se instalou à 
maravilha, dispondo de tôdas as 
dependências indispensáveis E enquanto 
a Diretoria, sob a presidência de Raul 
trabalhava, reunida em sessões bi-
semanais, com afinco e cada dia mais 
desejosa de bem servir à classe, os 
demais associados se esmeravam em um 
convívio de mútuo entendimento e 
recíproca cordialidade. 

Era, pois, uma realidade o 
renascimento da ABI. Nela se fazia e 
dela se irradiava para os jornais cariocas 
o mesmo para alguns dos Estados 
todo o noticiário chamado de polícia 
e de assistência. Possuía ela, nesse senti- 
 

do, um serviço bem organizado. Os 
reporteres, que la permaneciam, 
durante o dia ou a noite informavam-se 
de 2 em 2 horas sobre todo e qualquer 
caso de crime, incêndio, desastre, greve 
ou temporal – verificado no Distrito 
Federal, e dispunham ainda de boa 
biblioteca, restaurante, auxiliadores, 
funcionarios solícitos; de tudo, enfim, 
que lhes pudesse facilitar a tarefa 
jornalística e lhes proporcionar relativo 
confôrto. 

Tudo isso foi realizado em um ano 
apenas, pois, a 13 de Maio de 1917 na 
epoca, era de um ano apenas cada 
mandato presidencial, Raul passa o cargo 
a João Melo que, a maneira do seu 
antecessor, superintendente de modo 
louvável a ABI, onde tudo continuou 
correndo normalmente, e o seu presidente 
poude com a modestia que caracteriza a 
sua personalidade de verdadeiro homem 
de imprensa, probe competente, exemplar 
no cumprimento de seus deveres, ter a 
satisfação intima de se ver alvo de 
sinceras manifestações de aprêço e de 
reconhecimento quando terminou o seu 
mandato. Para dizer de João Melo e da 
sua feição moral, basta o seguinte: que 
extraimos do seu relatorio: “Os primeiros 
passos desta diretoria da ABI, de mandato 
exultante foram de admirável acêrto. 
Resolvemos, como que representando o 
senado coletivo, render uma homenagem 
afetuosa ao presidente anterior (Raul 
Pederneiras), que sintetizava a energia, a 
fôrça moral e a dedicação incansável da 
outra diretoria, a quem nós devemos a 
estrada aberta por onde durante quase um 
ano, temos caminhado com segurança e 
felicidade”. 

De 1918 a 1919, ocupa a presidência 
da instituição Dário de Mendonça, digno 
continuador da obra de Raul Pederneiras e 
João Melo. No decorrer do ano de 1918 
um acontecimento se destaca, por ser de 
importância para os fastos da ABI. 
Referimo-nos ao Primeiro Congresso 
Brasileiro de Jornalistas, por ela promovido 
e realizado sob o seu patrocínio e que 
durou de 9 a 22 de setembro daquêle ano. 
“Esse conclave efetuou cinco sessões 
plenas, ao invés de duas, estabelecidas no 
programa, sendo de notar que, delas, três 
foram desdobradas em duas partes cada 
uma, à tarde e à noite, representando cada 
uma dessas sessões oito horas de 
trabalho incessante e exaustivo, durante 
as quais as teses, pareceres e conclusões 
foram larga e proficientemente. debatidos”. 
Pena é que se não tivesse reunido em 
volume o resultado do mencionado 
congresso, que se revestiu de muita 
significação para o jornalismo brasileiro. 

Volta João Melo a dirigir, de 1919 a 
1920, os destinos da ABI, e isto com o 
mesmo tato e eficiência da sua primeira 
presidência. A instituição aumentava, dia a 
dia, o seu prestigio, como órgão legitimo e 
representativo da classe, amado 
zelosamente por todos os seus 
associados, principalmente pelos 
repórteres, os quais eram os que mais se 
apercebiam da sua utilidade e mais 
confiança tinham em seu futuro, não só em 
beneficio da classe, como em proveito da 
cultura e do progresso do Brasil. Para 
todos quantos conhecíamos de perto a 
vida interna da ABI, ela se podia ter por 
firmada em bases sólidas e haveria de, 
dêste ou daquêle modo, chegar um dia ao 
sonhado apogeu. Naturalmente teria de 
enfrentar intempéries, mas isso seria uma 
afirmação da sua vitalidade. 

Aquêle ano de 1920 surgia, porém, 
prenunciando tempestades. A situação 
política do país começava a agravar-se, 
com promessas ameaçadoras. Foi, nesta 
atmosfera viciada, que Raul Pederneiras 
se elegeu de novo para presidir à 
ABI. Realmente se processava na sombra 
uma nova fase de intensa agitação 
política, um novo acordar de paixões 
violentas, que tinha todas 
as probabilidades de refletir-se no seto 
 

da ABI, se Raul não se prevenisse a 
tempo. Mas Raul se preveniu e, quando 
veio a borrasca, que foi das mas 
violentas e demoradas, a sua atitude de 
homem lucido e ponderado, na firmeza 
da sua ação e reação em face dos 
acontecimentos previsto ou imprevisto 
que envolvessem a ABI, conseguiu que o 
ambiente interno da instituição ficasse 
isento dos miasmas que se respiravam 
cá fora, com a ordem pública perturbada, 
o povo e a imprensa divididos, e tudo 
isso de maneira, ás vezes, 
extremamente apaixonada e violenta. A 
vista do seu discernimento no presidir à 
ABI, esta o oi reelejendo até 1926. 
Durantes aqueles anos atormentados 
para todo o Brasil, apenas dois fatos 
trouxeram maiores aborrecimentos à 
Diretoria: o do Retiro dos Jornalistas e, 
mais do que êste, o da mudança em 
1922 da sede, cujo prédio o Liceu de 
Artes e Oficios, seu proprietario, exigia a 
fim de o reconstruir, modernizando-o de 
acôrdo com as prescrições urbanisticas 
municipais. Quanto ao primeiro foi um 
pesadelo constante, que se teve de 
aturar por vários anos, verdadeiro 
trombôlho, aceito por uns e recusado por 
outros, e quanto ao segundo, todos os 
associados se afligiam por êle, e 
principalmente por compreenderem a 
justa contrariedade de Raul, em tal 
emergência. Criou-se com isso um mau 
estar geral. Mas encontrou-se, por fim, 
uma situação de caráter provisório: a 
mudança da séde para uma das 
dependências do Quartel dos Barbonos, 
à rua Evaristo da Veiga, graças à 
gentileza do general Silva Pessôa. 

“Só a urgência da mudança – diz 
Raul, em um de seus relatórios, – faria 
com que a Associação transferisse a sua 
sede social, ainda que provisòriamente, 
para uma dependência do quartel da 
Policia Militar, o que vinha repercutir no 
seu patrimônio moral Sobretudo, em uma 
época em que a imprensa, em período de 
suspensão de garantias, vivia atormentada 
e angustiada com a censura, apreensão e 
suspensão de jornais e prisão de ilegível, 
pois, à sombra do estado do “estado de 
sitio”, praticavam-se atos inomináveis de 
ditadura policial”. Alguém já disse que uma 
mudança às vezes, representa uma quase 
falência, e é uma verdade. A ABI 
rescentia-se extremamente tendo a sua 
sede onde a tinha e com a atmosfera 
irrespirável externa. De quando a ABI se 
encontrava à rua Evaristo da Veiga nós, 
que escrevemos êste relato apressado e, 
portanto, incompleto e descosido, 
guardamos, no entanto, gratas 
recordações, amáveis lembranças que 
jamais se apagam do nosso espírito, 
enchendo-nos quando nos voltamos para 
elas, dessa saudade melancólica, mas 
feliz, de quem, no limiar da velhice, porque 
cinqüentenário, evoca os belos e 
descuidados tempos da sua juventude, 
aqueles bons tempos de outrora que 
passaram, e que não voltam mais. Tendo 
trocado a função de redator pela de 
repórter por ser esta, na época, aquela 
regularmente paga, visto os jornais não 
governistas terem a sua aceitação pública 
dependente das reportagens de interêsse 
social, por lhes ser defesa a critica política, 
viamo-nos então entre os que se 
desincumbiam de sua tarefa, valendo-se 
do serviço especializado mantido pela ABI, 
onde, conôsco e com os demais 
reporteres, porque repórteres também, se 
viam outros jovens que, mais tarde, seriam 
nomes de expressão nas letras brasileiras. 

Naquele ambiente anti-poético 
algumas musas se refugiavam, como que 
mais garantidas do que cá fora, expostas à 
truculência da polícia civil... E, então nas 
horas de lazer, Ribeiro Couto, cultivava o 
seu florido “Jardim das Confidências”; 
Jayme de Barros recapitulava de memória 
os seus estudos filosóficos e estéticos: 
Modesto de Abreu ocupava-se da 
sua “Juventude”; Mário José de Almei- 
 

da adestrava as suas “Asas no Azul”, 
e... e nos que aqui o evocamos, 
entoávamos a nossa infindável 
“Cantilena” mas como os extremos se 
tocam, um dia nos limitamos a um 
soneto monossilábico classificado por 
Medeiro e Albuquerque o “menor soneto 
do mundo” (35 letras): “O'/ Vem!/ Tem/ 
Dó.../ Bem/ Jó/ Quem/ Só/ Dor/ Se/ Fez/ 
Por/Ti.../ Vês?/ 

Como se vê, aquela dependência de 
quartel, apesar de inadequada para sede 
da ABI foi de algum modo util, pelo menos 
à literatura excluindo-se, é claro, a parte 
que nos toca. 

Nem, porém, ali, a ABI se deixou 
ficar acomodada, porque, a pedido do 
ministro da Justiça do governo Arthur 
Bernardes, a sua sede teria de mudar-
se, como se mudou, para maior 
sacrifício de seu já grandemente 
sacrificado patrimônio moral e material. 
Não se tendo encontrado local em 
melhores condições, viu-se obrigada a 
alugar o segundo andar da rua 1 de 
Março nº 22, que era por demais 
acanhado para ilegível se instalar a 
sede da ABI, não se falando em outros 
graves inconvenientes, que exauriam 
ainda mais as depauperadas forças da 
instituição, entregue ao léu dos 
acontecimentos que tumultuavam a vida 
de indivíduos e instituições em o nosso 
país. E, assim, de 1922 a 1926, Raul se 
viu atormentado como atormentados se 
viam os sócios mais apegados à ABI e 
mais dispostos a preservá-la do total 
aniquilamento. 

Para o periodo de 13 de Maio de 
1926 a 13 de Maio de 1927, é eleito 
Barbosa Lima Sobrinho, cuja 
presidência, embora quando já se ia 
tornando mais respirável a atmosfera 
nacional, com Washington Luiz a 
caminho da presidência da República, 
nem por isto encontrava ambiente e 
maneira propicios para repôr a ABI na 
antiga situação de antes de 1922. 
Contudo Barbosa Lima Sobrinho não 
se descuidou da ABI Fez o 
regulamento para a concessão de 
carteira e título de sócio tendo 
também regulamentado a filiação das 
Associações de Imprensa dos 
Estados, que já as havia, criadas sob 
o signo daquela fundada por Gustavo 
de Lacerda. 

A ABI continuava à rua 1 de Março. 
1827-1928. Gabriel Bernardes na 

presidência, preocupou-se mais nos 
primeiros meses da sua gestão, com a 
mudança da sede, como se diz por êle 
próprio em seu relatório: – “Autorizada de 
procurar um prédio condigno à Associação 
onde a mesma pudesse aguardar a 
construção da sua sede própria, cuja 
edificação depende tão sòmente da 
entrega, pela Prefeitura, do terreno que lhe 
foi doado por Lei, entrega essa que ainda 
não foi efetuada pelas razões que adiante 
exponho. A êsse trabalho de buscar um 
local adaptavel no centro urbano, que 
fôsse amplo e por aluguel módico, muito 
se dedicou o nosso 1º tesoureiro Dr. 
Herbert Moses, a quem deve ainda esta 
Associação, sem favor nenhum, a 
sobriedade elegante e confortável com que 
está instalada atualmente, em os primeiro 
e segundo pavimentos do prédio da rua do 
Rosário n. 172”. Para que isso fôsse, 
possivel, a ABI teve de fazer gastos de 
vulto para ela, que lutava com dificuldades 
financeiras, mas a situação o exigia e a 
despesa foi feita. Valemo-nos ainda do 
que, sôbre o assunto, se encontra naquele 
relatório: “Para atender aos gastos 
oriundos da instalação atual da sede da 
Associação, no valor de R$ 97.6015600 
apenas lançou não a Diretoria do dinheiro 
disponível proveniente da receita ordinária 
e das subvenções de que goza esta 
Associação, sendo que R$ 37.6275830 
promana do recebimento de que à 
mesma devia, por empréstimo 
e por “Móveis e Utensílios”, o Re- 
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tiro dos Jornalistas. Para solver os R$ 
35.969.000, que ainda restam a pagar 
nos respectivos vencimentos divididos 
em prestações mensais de Rs. 
3:000$000, cada uma, por isto que o 
Tesoureiro atual já efetuou após a data 
da sua prestação de contas anexa a 
este Relatório o pagamento de Rs. 
13:000$000, por conta do mesmo 
débito, tem esta Associação recursos de 
sobra, a saber: o produto líquido da 
venda do Retiro dos Jornalistas na 
importância de Rs. 82:172$170, que se 
acha depositada em conta corrente no 
Banco do Brasil e no London Bank, 
dependendo, para essa aplicação, 
apenas, da licença da Assembléia Geral 
Extraordinária; 31 Apólices da Divida 
Pública da União Federal Ferrovias, as 
quais valem hoje Rs. 26:510$000; as 
subvenções federal e municipal de 1925 
e 1926, estando em andamento os 
processos para êsses pagamentos num 
total de Rs. 6:250$000, tudo somando 
mais de Rs. 134:500$000". 

A venda do Retiro dos Jornalistas e 
as despêsas com as instalações da sede 
que, como as anteriores, estava em 
caráter provisório, á rua do Rosário, 
deram motivo a sérios desentendimentos 
entre os associados, os quais se dividiram 
em dois grupos, um que aplaudia e outro 
que desprovava. Os ânimos 
exarcerbaram-se de maneira 
intransigente e, às vezes, intolerante, e 
Isso se prolongou por vários anos. 
Resultado: os associados divergentes 
chegaram a abandonar a ABI, e o fizeram 
para fundar outras instituições, como o 
Circulo de Imprensa com os mais 
exaltados e, depois, a Associação de 
Imprensa Brasileira, aquele e esta de 
precária duração, pois que, com o tempo, 
os dissidentes acabaram voltando para a 
ABI. Gabriel Bernardes jamais deixou de 
tudo fazer ao seu alcance para conciliar 
os jornalistas desavindos: valeu-se ainda 
de seu prestigio social junto aos Poderes 
Públicos para afastar dificuldades e 
conseguir simpatia e apoio para que a 
ABI progredisse e prosperasse. Outrora, 
mais do que hoje, a classe era vista com 
prevenção e mesmo hostilidade pelos 
que, no governo e na administração lidam 
com a coisa pública. Cuidam-se êles, em 
sua maioria, dispensados de dar 
satisfações de seus atos, mesmo que 
êstes sejam lesivos ao patrimônio moral e 
material do Brasil que nos pertence a 
todos. Se a maior parte de seus esforços 
se perdeu inutilmente jamais Gabriel 
Bernardes traiu a confiança dos seus 
consócios, incluindo-se afinal, entre os 
que mais trabalharam sem 
desfalecimentos pela reabilitação dos 
jornalistas, na capital da República, 

Substituiu-o M. Paulo Filho 
(1981929), um dos que bastante 
pugnaram pelo reerguimento moral e 
material da ABI. Ouçamo-lo, dando êle 
conta ao plenário da sua administração 
"Não foram muitas as iniciativas que 
tomamos. Superintender na hora 
presente, a Associação Brasileira de 
Imprensa, guiando-a nos altos e nobres 
destinos não é tarefa que exija como 
condição preliminar o dinamismo das 
realizações. Falo a linguagem da 
franqueza e da sinceridade porque quero 
dizer a verdade. A tarefa que se me 
impôs era antes de tudo, de prudência e 
de cautela, atendendo principalmente  
as dificuldades financeiras que 
assoberbam esta casa, dificuldades  
que encontrei em virtude de 
circunstâncias remotas, já articuladas 
 em relatórios anteriores e que, devo 
reconhecê-las transmiti-las-ei ao meu 
sucessor. Não se resolvem os problemas 
da ordem dos que nos atribulam, numa 
simples gestão de doze meses de 
atividade. A construção do edifício que 
temos de levantar será conseguida não 
por um presidente ou por uma Diretoria, 
esta e aquêle transitórios, mas pela 
conjugação da boa vontade, das ener- 
 

gias, das dedicações e do altruísmo de 
todos de meus dignos e prezados 
consócios". 

O caso do terreno doado a ABI no 
antigo Morro do Castelo, em virtude de 
duas leis municipais, uma de 1921 e 
outra de 1922, ambas promulgadas, 
mas não cumpridas, foi objeto de 
sérias preocupações para à 
presidência de M. Paulo Filho, como o 
tinha sido para os seus antecessores, 
A Prefeitura persistia, baseando-se em 
pareceres especiosos e mesmo 
capciosos em desobedecer resoluções 
sancionadas do Conselho Municipal, 
mas, em compensação, a ABI, por sua 
vez também persistia em não abrir mão 
daquela doação legal e nada ofensiva 
à moral administrativa da 
Municipalidade, constituída que estava 
em um direito liquido e certo. 
Defendendo-a com teimosia, M. Paulo 
Filho tudo fêz para evitar o esbulho 
pretendido quer, dirigindo-se 
repetidamente ao Prefeito quer 
apelando para outros recursos que se 
presumissem eficientes. Se não 
conseguiu resolver, duram te a sua 
gestão, o abominável caso que a êle 
como a todos os seus consócios da 
ABI irritava, M Paulo Filho podia, no 
entanto, dizer em seu relatório: "Se 
não o resolvi foi por que a vitória da 
nossa causa não dependia 
exclusivamente de meu carinho e do 
interesse a que me devotava pela sorte 
da Associação". 

Em 1928 ocorreu ainda um fato que 
se deve aqui registrar: o do "Dia da 
Pena"que marcado para 10 de setembro, 
data do aparecimento do primeiro jornal 
do Rio de Janeiro, só se realizou a 16 de 
outubro, tais as dificuldades para a sua 
realização Na época, estava em moda a 
Instituição de dia disso ou daquilo de 
apêlo à filantropia popular... e um sócio, 
aliás diretor. achou que se devia 
aproveitar a idéia, em benefício da Caixa 
de Auxílios, Pensões e Assistência 
mantida pela ABI. Isso, no entanto 
provocou cefeuma na classe e deu muito 
aborrecimento a M Paulo Filho. Contudo o 
malsinado "Dia da Pena", que não se 
reproduziu nos anos posteriores, foi 
realizado e rendeu um líquido de nove mil 
cruzeiros. Apezar do seu sentido cristão 
de amai-vos uns aos outros, a idéia, 
embora louvada formoso artigo de Coelho 
Neto, não fora realmente, das mais felizes 
Tanto não era feliz que não se repetiu. 

Realizaram se também naquele ano 
na ABI, duas expressivas homenagens 
uma a um vivo, Coelho Neto pouco antes 
eleito príncipe dos prosadores brasileiros 
e outra a um morto, José de Alencar, cujo 
retrato se inaugurou na galeria dos 
mortos ilustres. Sôbre o primeiro falou M 
Paulo Filho, e sôbre segundo, Gilberto 
Câmara presidente da Associação 
Cearense de Imprensa. Mostrou-se 
ilegível isso a que na ABI, os maneiador 
da pena no jornal e no livre encontram 
igual acolhimento. 

M. Paulo Filho ao transmitir outras 
mãos o mandato presidência assumiu o 
mesmo compromisso o quando o recebeu 
continuar trabalhando pela prosperidade e 
grandeza da ABI à qual sempre devotou 
de vota e devotará intensa e profunda 
afeição, sem no entanto, visar outra 
recompensa, senão a de estar bem 
consigo próprio, com a sua consciência e 
principalmente com o seu idealismo, 
continuarão do idealismo de Gustavo de 
Lacerda. 

Agora 192 1930 é Alfredo Neves, o 
presidente da ABI. Nova agitação política 
começava a perturbar o ambiente 
brasileiro. É Alfredo Neves Iogo depois da 
sua investidura, teve de quase que só se 
limitar ao esforço de impedir fôsse a ABI 
envolvida na luta partidária irrompida com 
a sucessão presidencial da Republica e 
em consequência, da formação de duas 
correntes políticas antagonicas. O maior 
mérito da administração Alfredo Ne- 

ves foi o de ter conseguido que os sócios 
da ABI, também politicamente divididos, 
se mantivessem dentro da instituição, em 
absoluta neutralidade evitando-se 
dissídios e ressentimentos entre aqueles 
que se deviam manter à maneira de uma 
família bem constituída, vivendo em 
cordial harmonia respeitando cada um a 
opinião do outro, embora divergentes 
entre si. Daí o recomendar lhes: "ilegível 
dentro o nosso pensamento, o nosso 
maior anseio deve ser o de nos 
aglutinarmos todos num só e sincero 
desejo qual o de trabalharmos nela 
prosperidade crescente da ABI, cuja 
existência se vem arrastando sob as 
maiores dificuldades, justamente por 
frequentes dissenções no seu corpo 
associativo. Demais tudo faz crêr que já 
no tenhamos aproximado de uma 
situação material, definitiva perfeitamente 
compatível com a finalidade moral da ABI, 
na coletividade brasileira". De fato em 29 
de abril de 1930 quando essas palavras 
foram preferidas perante a Assembléia 
Geral Ordinária, podia quem tivesse o 
dom de prestigiar gloriosos futuros crêr 
que nos aproximávamos de uma situação 
na qual tudo seria um mar de rosas. 

Por essa época Aliança Liberal passava 
das palavras para os atos, isto é, agia na 
sombra conspirando em favor de um 
movimento armado em cuja eclosão, todos 
acreditavam, ou pelo menos, julgavam 
possível exceto o presidente Washington 
Luiz, em sua convicção de a 15 de 
novembro daquele ano entregar, 
pacificamente o govêrno da República a 
Julio Prestes, que se tinha por eleito para 
substituí-lo no Catete. E a vitória da 
Revolução de Outubro seria como foi a 
vitória da ABI, que até lá teria de ir 
suportando a situação difícil com a qual não 
se habituava, apezar de suportá-la há 
tantos anos. Tudo por fim seria depois 
favorável para a Casa do Jornalista, a ponto 
dela se transformar em palácio suntuoso  

No entanto a campanha política que 
resultaria em tantas vantagens para a 
ABI, Alfredo Neves referindo-se a ela 
dizia que pelo "não houve um único 
sintoma de que a mesma fôsse moldada 
em princípios ou sábios dom eréticos". 
Mas em hora assim ilegível de ilegível a 
neutralidade da ABI, em face dessa 
campanha em que a imprensa ilegível 
ativa apaixonada mesmo ilegível se 
cada ilegível onde melhor se 
resguardavam os interesses das suas 
emprêsas. E nós meros operários da 
inteligência ficamos onde estávamos, ao 
serviço dos mesmos dando muito do 
nosso esfôrços intelectuais pelo quase 
nada que auferíamos em retribuição a 
um trabalho que toca de perto com o 
sistema nervoso e que dos mais ilegível 
da vida humana. 

De 1936 a 1938 o mandato é dois 
anos, ex vi do art. 23 dos estatutos 
aprovados pela Assembléia Geral de 23 
de abril de 1930. Volta de novo a 
residência Barbosa Lima Sobrinho. Com 
a vitória da Revolução de Outubro e a 
ilegível de Getúlio Vargas ao govêrno da 
República os destinos da ABI se 
conduzem a melhor campanha e os 
esforços de diretores e associados que 
jamais que jamais se desanimaram, nem 
mesmo nos dias mais difíceis e 
desanimadores das ilegível por que 
passara o país, não mais se iam fazer em 
vão. ilegível ano de 1930 em diante, ano 
em que tudo confirmando o bom 
pressentimento de Alfredo Neves.  
Fazia crêr já os tinham ilegível 
aproximado de uma situação material 
definitiva, perfeitamente compatível  
com a criatividade moral da ABI  
na ilegível brasileira ilegível o sonho de 
Gustavo Lacerda tendo realidade 
objetiva. Afastavam-se para sempre  
dos tropeços do caminho a ser  
trilhado triunfalmente. A nossa ABI dava, 
enfim, inicio a um segundo 
Renascimento, entrando em uma aurea 
fase de sucessivas conquistas. E o en- 
 

Tusiasmo construtivo dos “abianos” ia 
contagiando os demais jornalistas da 
capital da República e, 
conseqüentemente, de todo o Brasil. 
Aquele primitivo e quase inviável “ club 
de repórteres de quando era vivo 
Gustavo de Lacerda transformava-se 
agora, em cellular mater” da felicidade e 
da grandeza da Pátria... E, o que é mais 
significativo, dele queriam fazer parte, 
além dos jornalistas propriamente ditos, 
os restantes trabalhadores da imprensa. 
Inclusive, e com insólito empenho 
indivíduos estranhos à classe ou dela 
pouco amigos, em seus tempos de 
sofredora e perseguida. A quantos 
vínhamos de longe e intrangentemente 
fiéis a ABI, era, como ainda é, lisonjeiro 
e emocionante o espetáculo, nunca é 
tarde para se ter a satisfação de saber 
que a profissão, a que nos dedicamos e 
que é talvez, a mais árdua, 
neurasteuizante e mal retribuída das 
profissões, conta assim com adeptos em 
tamanha quantidade! Consolemos-nos, 
pois porque estamos nem bem 
acompanhados. E a união faz a fôrça. 
Além de ser consolo mútuo na tristeza e 
ser regosijo comum na alegria... 

Se fôsse dado aos mortos mesmo 
de olhos invisíveis para os nossos olhos, 
andar olhando o que os nossos olhos, 
andar olhando o que se passa neste 
mundo onde vivemos.êle aquele humilde 
repórter do também já finado daqueles 
que então o tinham apenas ar 
visdionário  incorrigível e inconsediente 
“ socialista de fraque”, mau demente ou 
mero repórter. Gustavo de Lacerda 
estaria. Se isso lhe fôsse dado, hem 
pago da sua vida terrena, de quanto rico 
de idealismo e pobre de haveres, 
sacrificado se exgetava, a seu formal, 
alíás um dos melhores da época 
abastecia toda a manhã . os seus 
leitores, famintos de sensacionaimos 
políticos e de reportagens de 
escândalos sociais. Principalmente as 
de polícia. Relativas aos grandes 
crimes passionais, em que o repórter 
encontrasse. À farta. assunto novelesco, 
ao trato do qual não dispersasse a atrás, 
mais do que a do nosso tempo, rivia de 
político  e de tais reportagens, que se 
tornavam especialidades formalísticas 
da maior importância aquela para os 
redatores e colaboradores...” cie. Se 
cuida daquela e destas. A tanto. Mais 
civilizada. Cuida também do quanto 
caracteriza a vida social da nossa época 
em um mundo em uma época ao 
mesmo tempo que o mais surpreendente 
pelas suas inertruveis descobertas o 
male glorioso pelas suas conquistas 
intelectuais. Científicas e técnicas. E, na 
entarpo ou por isto  mesmo.o mais 
absurdo dos mundos, devido em dois 
blocos que se traduziram mostrando  e 
medindo fôrças era um péssimo 
recíprocos e de retronessa à parte A 
nossa imensa felizmente para ela, para 
a nacionalidade ilegível e 
conservadores em roda contribui para 
que o mundo esteve em situação 
porque o jornalismo brasileiro se 
compõe de idealistas, que ilegível para 
si o que desejam para humanidade no 
seio da qual individuo, deste ou daquela  
raça, leste ou daquele credo desta ou 
daquela classe, possa viver vida livre e 
ilegível do mundo há lugar para ilegível 
os mesmos direitos uma existência 
correspondente à sua visão de ser 
humano. 

Eleito pela Assembléia Geral, 
realizada dias antes, Barbosa Lima se 
ilegível perante o Conselho Deliberativo 
na sessão de maio de 1930 próprio em 
breve ilegível impossibilitado de 
comparecer à reunião da Assembléia 
Geral, não quero, entretanto deixar de 
indicar os termos em que aceitei a minha 
andidatura à presidência da Associação. 
Deixo de lado os antecedentes,  
que poderam parecer memórias de 
Verdade. Basta –me dizer-vos que, se 
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concordei com a minha Indicação à 
presidência, é que me pareceram 
expressivas as instâncias e a justificação 
que o meu distinto amigo, Doutor Alfredo 
Neves, com a responsabilidade de seu 
merecido prestigio no corpo eleitoral da 
Associação, trouxe ao meu 
conhecimento. Êle poderá, todavia, 
testemunhar-vos que subordinei a minha 
aceitação à cláusula de que não 
provocasse qualquer crise nesta 
sociedade, e não envolvesse nenhuma 
hostilidade aos nomes que estavam em 
foco. Não tinha e não tenho motivos para 
atitudes de beligerância diante de todos 
os consócios que foram lembrados. Se 
algum intuito me faz capitular diante do 
apelo do Dr. Alfredo Neves, foi o desejo 
leal de congraçamento e de paz. Não 
quero outro programa. Não é outro o 
pensamento de meus dignos 
companheiros de diretoria, A eficiência de 
qualquer administração está subordinada 
a essa condição de paz e de harmonia, 
dentro: de uma sociedade onde os 
embaraços são maiores que os recursos. 
Por isso não aceitaria a Presidência desta 
casa, para diminuí-la em conflitos de que 
eu próprio fôsse a causa". "Não esqueci, 
mesmo nesse momento, que somos uma 
sociedade cuja autoridade não 
corresponde aos elementos que a 
formam. E os culpados somos nós, ou é a 
nossa profissão, que desenvolve nos 
seus adeptos a faculdade de crítica e 
esquece comumente o senso de 
cooperação. Para evitar êsses males, 
convém batalhar cada vez mais para que 
esta Associação se firme como um campo 
neutro, onde devem morrer tôdas as 
divergências que alimentam a vida dos 
jornais. Aqui, não há partidos, não há 
religiões, nem preferências, Mas é preciso 
que cada um de nós colabore nesse 
esforço, policiando as nossas iniciativas e 
evitando, sempre e sempre que por detraz 
delas se dissimulem os nossos próprios 
Interêsses". E Barbosa Lima Sobrinho 
desenvolveu, realmente, intenso trabalho 
de congraçamento entre os associados, ao 
mesmo tempo que promovia a volta 
daqueles que se haviam afastado da 
Associação para, como dissidentes, 
fundarem o Círculo de Imprensa e a 
Associação de Imprensa Brasileira, 
enfraquecendo assim o quadro associativo 
da ABI e dando uma demonstração pública 
de desunião da classe. 

Visita, inesperadamente, a ABI, 
fazendo-o em hora em que não se 
encontrava nenhum dos diretores para 
receber, o maior dos brasileiros, sob o 
ponto de vista universal, o nosso glorioso 
Santos Dumont. Como estivessemos, por 
acaso, presente e fossemos conhecido do 
visitante, fomos obrigado a fazer as 
honras da casa, mostrando-a da melhor 
maneira que nos foi possível... 

Em 1931, a sede da ABI muda-se da 
rua do Rosário para a rua do Passeio nº 62, 
local em que está atualmente o Cinema 
Metro. Na primeira reunião de Conselho 
Deliberativo, realizada, em sua nova sede. a 
5 de setembro daquele ano. é aprovada a 
idéia de um dos conselheiros no sentido de 
que a data de 10 de setembro, aparecimento 
em 1803, da "Gazeta do Rio de Janeiro", 
seja o "Dia da Imprensa e como tal, 
comemorada anualmente.  

Na reunião do Conselho Deliberativo. 
a 19 de novembro daquele ano por 
proposta de Oscar Sayão, foi aprovado 
unanimemente que se devia " realçar o 
júbilo que a classe era experimentando 
pela maneira cabal brilhante e completa 
com a qual o " Jornal do Comércio" 
rebatera as insinuações descabidas das 
que se continham no relatório ou parecer 
da sindicância relativa a operações feitas 
no Banco do Brasil. O velho órgão  
centenário de ilegível de tradições 
culturais, que não é uma improvisão – 
mostrou de modo irresponsável que 
procedendo lisamente perante o  
seu credor tudo lhe cedeu. menos  
a hora e o nome ." Essa manifestação 
 

da ABI provocou um dos mais brilhantes 
artigos de Felix Pacheco, que assim se 
inicia: "A Associação Brasileira de 
Imprensa talvez não se tivesse dado 
conta, ela própria do significado e alcance 
da moção de solidariedade com que 
acaba de distinguir ao "Jornal do 
Comércio", O Brasil ainda está vivendo, 
depois da derrocada da sua velha 
máquina governamental e legislativa, uma 
hora de flutuações, Não exageremos, 
porém, o sentimento recôndito dêsse 
tumulto de superfície. Tudo isso á natural 
nas épocas como a que atravessamos, de 
eversão profunda de todas ns valores. 
Nós temos, como jornalistas, e obrigação 
de ser os auscultadores imparciais do 
fenômeno de renovação que se processa 
debaixo de nossas vistas. E precisamos 
olhar de modo bonachão para as soadas 
artificiais que surgirem de poemeto. Não 
há nenhum grande drama em cujo 
desenvolvimento de ação, a filáucia de 
certos figurantes deixe, às vezes', de 
derivar para a comédia". 

Em Maio de 1931, graças à política 
cordial de Barbosa Lima Sobrinho, que 
tudo vinha fazendo pelo congraçamento e 
pela paz no seio da classe, fundem-se 
com a ABI o Circulo de Imprensa e a 
Associação de Imprensa Brasileira. o que 
só por si, representa Inestimável serviço 
prestado á família jornalística. Além dêsse 
fato auspicioso depois, a 15 de Janeiro de 
1912. outro fato de importância se 
registra: Pedro Ernesto, amigo e 
benemérito da classe como médico, 
redebra o seu crédito de benemerência 
mandando fazer, como Interventor do 
Distrito Federal, entrega do terreno que, 
embora pertencendo de direito á ABI. 
antigos prefeitos e o ex-interventor Adolfo 
Bergamini. á vista de um parecer 
contrário, dado pelo Sr, Miranda Valverde, 
sentiram-se impedidos de solucionar o 
caso, que, desde 1921. vinha dando 
sérias preocupações ás diretorias 
sucessivas da ABI Herbert Moses, que 
dêsde junho de 1931 a presidia. foi o seu 
emissário ,junto aos Federes Públicos 
para remeti valer um direito que se 
preocupava esbulhar. Pela sua solicitude 
bem sucedida, Herbert Moses é 
homenageado pelo Conselho 
Deliberativo. tornando-se naturalmente, 
credor do e que propiciou a sua reeleição 
no reconhecimento dos demais consócios 
ano seguinte. 

Ao regosijo motivado pela aquisição 
do terreno onde se construiria dentro em 
breve a sede própria da ABI juntou-se, no 
estante. uma nota triste a falecimento 
simultâneo da Dário de Mendonça ex-
presidente da ABI e figura muito 
conceituada e querida na classe pelos 
seus dotes de espírito e coração. 

Moses, reeleito, toma posse a 13 de 
maio de 1932, sob os melhores auspicio 
visto contar com o apôio da classe e a 
manifesta boa vontade dos defensores do 
Poder notadamente do presidente Getúlio 
Vargas que fôra jornalista militante e que 
apezar de o trocar pela política e vir 
ocupando altos pastos do govêrno até 
chegar á presidência da Republica, 
sempre dispensou sincera simpatia aos 
que se dedicam á imprensa como " 
trabalhadores do pensamento escrito" 
Começa, pois, no ano 1932 uma era 
verdadeiramente aurea para ABI tantas 
as possibilidades de que passa ela a 
dispor para a realização daquilo pela qual 
desde a sua fundação anseavam os seus 
sócios mais dedicados cujo zêlo os 
levava, ás vezes a rivalidade e 
desentendimentos. Das dificuldades 
materiais com que lutaram todas as 
diretorias anteriores culpam-se as várias 
crises pelas quais passara ali a 
instituição. Como em casa que, segundo 
o provérbio, falta o pão todos gritam e 
ninguém  tem razão assim foi a ABI 
durante a sua infância e adolescência. 
Atingida, porém á sua maioridade, 
ficavam para traz os dias infelizes da sua 
vida começante 

 

de difíceis pequenas conquistas e fáceis 
graves contratempos. Entrada na idade 
da razão, entrava, como por uma inversão 
do destino, no caminho da prosperidade, 
porque se lhe prodigalizavam agora todos 
os ensejos para a conquista dos bens 
materiais. que constituir-se-lhe-iam a 
almejada emancipação econômica. Tudo 
nêsse sentido lhe seria, daquele ano em 
diante, de uma prodigalidade 
surpreendente. Todos os sócios 
exultavam, conjugando boa vontade, 
energias, dedicações e altruísmo, a fim de 
que a ABI aproveitasse o máximo e fosse 
em realidade muito além do que poderia 
ter sonhado aquele repórter humilde, mas 
idealista, de vinte e cinco amas antes, mal 
compreendido tido por um pobre 
visionário e, às Vêzes por um elemento 
perigoso. 

Moses, tendo a secundá-lo figuras 
de prestigio no jornalismo, entregou-se de 
corpo e alma à. ABI. tudo fazendo em pról 
da Casa do Jornalista. Pedro Ernesto 
dera o terreno, situado num dos melhores 
e mais valiosos locais no centro urbano, 
O resto. isto é dinheiro necessário para o 
custeio das despesas nem a construção 
do edifício, êsse seria dado pelo 
presidente Getúlio Vargas, amigo da 
classe e. portanto aquele que .se 
reservava para ser o grande benemerito 
da ABI, o seu Mecenas, em suma. E 
Meses dividiu-se se multiplicou, somou-se 
e, às vezes diminuiu-se, dormindo e 
remendo às pressas, apelicando-se 
"mosquito-elétrico", mas, homem múltiplo 
e extremamente ativo, estreitava mais e 
mais o assédio em tôrno dos poderosos, 
visando aquele que, à frente do Govêrno, 
lhe forneceria, mais dia menos dia. os 
recursos financeiros de que de precisava. 
Tanto rondou a cidadela que, afinal, a 
penetrou e conquistou, isto é. começou a 
conseguir o dinheiro para a construção da 
sede da ABI, então à rua do Passeio, em 
médio de aluguel e instalada em 
desacôrdo com a dignidade da classe , 
cuja importância social se ia reivindicando 
lenta, difícil, mas seguramente. E o 
Presidente Getulio Vargas deu os 
primeiros metro milhões de cruzeiros, 
com os quais se iniciou, a construção da 
sede própria da ABI E Meses, sempre 
apoiado e auxiliado pelos demais 
diretores, conselheiros e consócios 
dedicados, poz mãos à obra. 

Os recursos financeiros eram 
insuficientes. Moses porém, não se 
desanima ao contrario estimula-se . O 
presidente Getúlio Vargas, assediado dá 
mais dois milhões de cruzeiros, e as 
obras prosseguem. O dinheiro no entanto 
ainda era pouco. Para a realização de 
quanto estava planciado seria necessário 
o dôbro da quantia já conseguida. E o 
Presidente autoriza, dessa vez um 
emprestimo de quatro milhões de 
cruzeiros, em condições expcepcionais. 
Então, sim, a sede a ABI poderia concluir-
se de acôrdo com o que se havia 
projetado. 

Da rua do Passeio mudou-se a ABI 
em 1936, para o primeiro andar do prédio 
á rua Alvaro Alvim, 24 de outubro de, em  
princípios de 1938 se transferiu para a 
sua sede própria acomodando-se no 
primeiro andar ainda não de todo 
concluído. Enfim estava em "sua" casa, 
que dentro em pouco seria como, 
suntuoso monumento arquitetônico, como 
, de fato passou a ser de 1940 em diante 
Moses, sempre reeleito de 1931 até o 
presente jamais se deu por satisfeito ou 
cansado. Os anos e as preocupações de 
todos os dias, aqueles o remoçom e estas 
o estimulam e ei-lo mesmo de sempre 
pugnando sem desfalecimento pela Casa 
do Jornalista, que êle encontraria em, 
1931, com oitocentos códigos e a vê 
atualmente com mais de quatro mil!... 

Substituído o presidente Getúlio 
Vargas pelo Marechal Eurico Gaspar 
Dutra na chefia do Governo, Moses, 
embora (Mede outro o ambiente em  
que teria de mover-se, adaptou-se le- 
 

 

go a êle e conseguiu que, daqueles 
quatro milhões de cruzeiros emprestados, 
dois milhões fôssem doados à ABI. E, 
sendo prefeito do Distrito Federal o 
general Ângelo Mendes de Morais, êste 
se Incluiu também na lista dos grandes 
beneméritos da ABI, pois que lhe relevou 
impóstos num total de um milhão e 
quinhentos mil cruzeiros. Se vários são 
aqueles aos quais a ABI e os jornalistas 
muito devem, a nenhum devem mais do 
que a Herbert Moses, que, somado tudo 
quanto vem fazendo, é o maior dos 
beneméritos, tanto da Casa do Jornalista, 
quanto daqueles que se dedicam ao 
jornalismo brasileiro. Sejamos justos: não 
fôsse Herbert Moses, e a ABI não seria o 
que é, por muito que, sem êle fizessemos 
por ela. 

Estará, porém, realizado de todo o 
tonino de Gustavo de Lacerda e os que 
nos esgotamos na mais astenizante das 
profissões já acaso atingimos a uma 
posição condigna e à altura dos nossos 
sacrifícios no cumprimento do dever 
profissional? Já não somos, como no 
tempo de Gustavo de Lacerda, os últimos 
dos proletários do Brasil? Seja qual for a 
resposta a estas perguntas, ainda são 
muitas e árduas as conquistas a fazer-se, 
a fim de que, como "trabalhadores do 
pensamento escrito", como intérpretes e 
orientadores da nacionalidade, tenhamos 
o de que necessitamos, livrando-nos de 
recorrer a outros expedientes fora do 
jornalismo. Moses, no tocante à Casa do 
Jornalista, mais do que desejavamos: 
deu-nos um suntuoso palácio.Falta-nos o 
resto... 

Agora, alguns dados igualmente 
lijeiros e incompletos, relativos a Gustavo 
de Lacerda, de cujo centenário de 
nascimento nos ocupamos. Filho de 
Manoel Batista de Oliveira e Maria das 
Dores Lacerda, nasceu êle a 21 de 
fevereiro de 1853, no Destêrro (hoje 
Florianópolis), no Estado de Santa 
Catarina, e morreu a 4 de setembro de 
1909, em um quarto particular da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
onde se Internara a 27 de julho do mesmo 
ano, enfêrmo de artério esclerose 
segundo o atestado de óbito passado 
pelo Dr. Alberto Goulart Moraya no Beco 
da Carioca, hoje de seu nome, era 
solteiro e tinha 56 anos de idade ao 
internado na Santa Casa declarou ter 55 
anos, o que, se exato, teria êle nascido 
em 1951. Foi sepultado no dia seguinte 
ao de sua morte, na cova rasa 1 342 do 
cemitério São João Batista. Seus ossos à 
maneira de outros que, antes e depois 
dos dele, estiveram naquela mesma cova 
em situação idêntica, transportaram-se 
para ilegivel comum e, por fim, 
transformaram-se em pó. 

Pobre e mestiço, Gustavo de Lacerda 
entrou para o Exército; vindo para o Rio onde 
no posto de sargento, conseguiu ingressar 
na Escola Militar da Praia Vermelha de onde, 
pouco depois, naturalmente por suas idéias 
revolucionárias, foi excluído. 
Viu-se, em seguida, na cidade de Santos, 
lutando pela subsistência no comércio, 
como auxiliar de guarda-livros. Demorou-
se pouco tempo regressando ao Rio onde 
tinha residentes o irmão (já falecido) e a 
irmã (hoje residente em São Paulo, 
professora jubilada e, apesar da idade, 
preocupada em escrever um livro sôbre o 
fundador da ABI ao que nos informa a sua 
sobrinha, funcionária da Associação). 
Aqui no Rio, Gustavo de Lacerda, 
imbuído das novidades ideológicas 
importadas da Europa, viu que o melhor 
caminho a se trocar para exteriorizar-se 
seria a imprensa, na qual poderia exercer 
a sua ação altruística, em benefício 
principalmente das criaturas humanas 
desprotegidas e sofredoras. E ingressou 
resoluto no jornalismo, sem antes haver 
pensado na reação dos responsáveis 
materiais pela estabilidade das emprêsas 
jornalísticas e na Indiferença  
dos jornalistas, aqueles que o teriam por 
um elemento perigoso, e êstes, por um 
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visionário, que se admirava e 
estima va pela nobreza e 
bondade do seu coração e 
muito pouco pelas suas  
idéia generosas, ainda que 
por aquelas estas Gustavo de 
Lacerda honras a sua  
raça e fôsse, portanto, um  
invulgar no meio em que  
vivia. Como todas os 
convictos e fanatizados, 
Gustavo de Lacerda havia de 
ir até o fim fiel aos seus 
sentimentos e pensamentos: 
Pouco lhe importavam 
sacrifícios, quando êle se 
dava como exemplo de que 
um jornalista de qualquer 
categorìa e tendência não 
devia se outra cousa senão e 
exclusivamente um 
profissional de imprensa. Por. 
isso , porém, cumpria a êle 
pugnar pelos seus próprias 
direitos, morais materiais, 
correspondentes à sua missão 
social, E foi o que fez  
dali em diante o obscuro 
repórter a quem, a entanto, 
não se permitiu ir além, no 
jornais por onde andou.  
Dizem que chegou a ter um 
periódico próprio, do qual êle 
sozinho era tudo, e tudo 
escrevia encontrando válvula 
escapara da para o que lhe 
enchia o consciente e o 
subconsciente. Qual, porém 
teria sido êsse periódico? 
Ninguém o sabe, embora haja 
quem diga seja "C 
Carbonário", panfleto que, 
durante alguns anos, alarmou 
o ambiente so dai carioca com 
suas verrinas e perfídias. Isto, 
no entanto; não corresponde à 
verdade, Quando muito, nele 
poderia ter Gustavo de 
Lacerda algumas vezes, 
colaborado anonimamente. 

Teria êle acaso, antes 
de "O Pais" andado por outros 
jornais, entre os quais se 
apontam, sem provas 
concretas, a "Gazetinha", de 
Artur Azevedo o "Meio", de 
Pardal Mallet e Paula Ney, a 
"Imprensa", de Ruy Barbosa e 
"A Noticia', de Rochinha? 
Sendi de modestos recursos 
mentais, Gustavo de Lacerda 
não deixou rasto por cede 
transitou na imprensa daquela 
época Não tivesse fundado a 
Associação de Imprensa, nem 
mesmo em "O Pais", teríamos 
hoje noticias de sua 
existência, não obstante as 
suas idéias socialistas e os 
seus propósito generosos, 
principalmente em relação á 
seus coletas, repórteres co- 
 

mo êle e todos de vida mais ou 
menos atribulada, como  
sóe ser a daqueles que não 
conseguem atingir aos altos 
postos jornalísticos. em 
emprêsas de estáveis bases 
econômicas, porque 
proprietárias de jornais e 
revistas de grande  
aceitação pública. Assim sendo, 
melhor do que nos vetermos  
da fantasia, das suposições 
sem base e dos testemunhos 
Indecisos ou falaciosos,  
é apegarmo-nos ao que,  
relativo a Gustavo de Lacerda, 
nos veta do tempo em que ele, 
durante os oito últimos anos  
de sua existência, esteve em "O 
Pais, em cujas colunas não se  
impõs como jornalista. 
mantenda-se sempre apenas 
humilde repórter, de quem,  
no entanto,nenhuma 
reportagem sensacional se 
conhece, relembrada por 
aqueles que contiveram com 
ele sob o mesmo teto. 
Todos, que o conheceram. 
pintam-no como modesto 
profissional, mas boníssimo, 
sempre a pregar, não  
por escrito, mas por palavra, 
seu socialismo, principalmente 
quando estava sem dinheiro... 
Em tais ocasiões aflitivas,  
após andar em vão no encalço 
de minguado "vale". Gustavo de 
Lacerda. tornava-se mais 
socialista do que nunca:E, 
então, no seu conceito,  
como no de tanta gente de 
nosso tempo, o capitalismo  
e a burguesia eram o malefício 
do mundo. os únicos 
responsáveis pelos destinos 
dos necessitados, dos parias e 
dos mendigos. A sua  
retórica inflamava-se, pregando 
a necessidade que tinha o 
jornalista de ser Independente 
para melhor exercer a sua  
ação social. Gustavo de 
Lacerda mirava-se no  
espelho de si próprio, e isto lhe 
bastava como argumento  
vivo e irrefutável. Seu exemplo. 
valia por todos os exemplos, 
elmbolizando quantos no 
jornalismo não passavam da 
sua obscura e inglória banca de 
repórter, principalmente em  
um jornal como o de João Lage, 
que a qualquer outro assunto  
preferia os artigos políticos 
firmados por nomes ilustres, as 
intrigas palacianas e 
ministeriais, as crônicas 
mundanas amáveis... Ao 
demais, e que poderia Gustavo 
de Lacerda redigir digno  
de aprêço ou admiração, se 
 

êle dispunha de cultura 
rudimentar adquirida através 
de um autodidatismo 
ambulante, de leituras 
apressadas mal digeridas? 
Apesar de sincero colacto 
mesmo, e socialismo de 
Gustavo de Lacerda era 
apenas intuitivo para racional. 
Dai o epiteto que lhe davam 
de " visionário" conlares 
estimavam pela sua bondade 
de prêmio sem excessos, 
amante as bôas matérias e 
das boas aparências tanto 
assim que a, exemplo dos 
demais da redação de "o Pais 
raro despresava o Iraque, as 
calças listradas, e as potaínas 
cinzentas... 

Influenciado por Boncit, 
Kropotho Marx. Malon e 
quantos mais voga na Europa 
se ocupavam com socialismo, 
comunismo e anarquismo, 
Gustavo de Lacerda 
naturalmente atendendo ao 
que melhor condizia com os 
seus sentimentos 
humanitários e tendência 
altruística  preferiu o 
socialismo. E, sempre que lhe 
era dado expunha suas idéias, 
procurando ideptos para elas. 
Não se contentava com fazê-
lo verbalmente; fazia-o ás 
vêzes por escrito, quando ( o 
que não lhe era facio, 
encontrava quem o 
publicasse. Foi mais longe: 
apezar de paupérrimo, 
publicou á propria custa um 
opúsculo, em 1901, intitulado " 
O Problema Operário no 
Brasil" com o sub-titulo 
"Propaganda Socia Esta". 
Gustavo de Lacerda pregava 
a necessidade dos nossos 
operários se unirem os seus 
direitos sociais. O que importa 
– dizia êle – primeiro que tudo 
é que se organizem, se 
unifiquem, se associem, pelo 
interesse comum, constituindo 
partido, que seja como que 
um exercito formado para a 
nova cruzada do bem, da 
civilização nova, do ideal 
humanitário. Além dessa 
publicação, Gustavo de 
Lacerda foi o redator do 
programa de reivindicações do 
Centro Operário Radical, 
fundado em 1892. tudo isso 
em uma época na qual a 
questão trabalhista se tinha 
por um simples caso de 
política... Se nada consegui a 
favor do operariado, havia êle 
de algo conseguir em 
beneficio de seus colegas de 
imprensa, os quais, no seu 
 

conceito, eram, na época os 
últimos, dos, proletários do 
Brasil. 

Mais pelo sentimento que 
pela inteligência foi Gustavo de 
Lacerda precursor do sindica de 
de classe em o nosso pais. Ao 
fundar a Associação de 
Imprensa, sua preocupação era 
vê-la um dia instituição 
prestigiada e prestigiosa, no 
seio da qual os jornalistas 
mutuamente se amparassem e 
se defendessem, 
principalmente, nos momentos 
de crise, quem nos acidentes 
da formula, quer nos incidentes 
de carreira, segunda a 
expressão feliz de Dunshee de 
Abrabchez Por ter pensado 
mais em seus companheiros de 
trabalho do que em si próprio, é 
que hoje, ha quase ilegivel do 
seu desaparecimento de entre 
os vivos, nós que somos 
profissionais de empresa, e 
evocamos agradecidos e 
reverenciosos, em sincera 
homenagem sua memória .Se 
não o temos por um mestre, 
temó-lo por um simbolo. Que 
outros mesmos depois de 
mortos tas os pensamentos ; 
ele que também já se destes 
em pó, tornou-se em um guia 
do nosso sentimento fraternais . 
E nem por isto a sua gloria é 
menos expressiva tem ele 
desejaria mais, ou menos talvez 
jamais teria tido , em vida, 
semelhante aspiração.  A 
modéstia da sua existência e o 
appoucádo da sua coluna 
cedem lugar á bondade e a 
nobreza do seu coração, e 
estas, por si sós valem um 
tesouro igual, senão major ao 
que lhe teria dado uma 
inteligência luminosa, se 
possuísse esta sem aquelas. 
Se não foi um gênio, foi um 
bom que sinceramente 
augurava a felicidade para si e 
para os seus semelhantes. E 
isto nos basta para que o 
tenhamos por um símbolo da 
nossa classe, mais de 
sonhadores e visionários do 
que realistas e práticos, 
sempre. porém ansiosos por 
verem seus sonhos 
transformados em realidade, o 
que ás vezes, se verifica. E a 
prova, temô-lo no próprio 
Gustavo de Lacerda, em sua 
antevisão do futuro da ABI que 
em um belo palácio, sua sede 
própria se vai constituindo em 
tudo quanto o seu fundador 
previra que ela fôsse 

 
Renato Traxasso 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves.  
2º Secretário – Vespasiano Martins. 
3º Secretario – Francisco Gallotti  
4º Secretário – Ezechias da Racha.  
1º Suplente – Costa Pereira 
2º Suplente – Prisco dos Santos 

Secretário – Júlio Barbosa, 
Diretor Geral da Secretaria do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presiaente 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – César Vergueiro 
8 – Domingos Velasco 
9 – Durval Cruz 

10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo 
12 – Plínio Pompeu (*). 
13 – Veloso Borges  
14 – Victorino F. 
15 – Walter Franco (**). 

 (*) Substituído interinamente 
pelo Senador Hamilton Nogueira. 

(**) Substituído interinamente 
pelo Senador Joaquim Pires. 

Secretário – Evandro Vianna, 
Diretor de Orçamento. 

Reuniões às quartas e 
sextas-feiras às 16 horas, 

 
Constituição e Justiça 

 
Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attillo Vivacqua.  
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso (*) 
Ferreira de souza.  
Gomes de Oliveira.  
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (*), 
Valdemar Pedrosa. 

(*) Substituído pelo Senador 
Luiz Tinoco. 

(*) Substituído pelo Senador 
Carlos Saboya. 

Secretário – Luiz Carlos 
Vieira da Fonseca. 

Auxiliar – Marilia Amando. 
Reuniões as quintas-feiras, 

as 9:0 horas 
 

Educação e Cultura 
 

1– Flávio Guimarães – Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – Vice 
Presidente. 

3 – Area Leão. 

SENADO FEDERAL 
Secretário – José da Silva Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcante. 
Reuniões ás sextas-feiras ilegivel 

horas. 
 

Comissões Especial 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1945 

 
Aloyso de Carvalho – Presidente 
Dario Cardoso.  
Francisco Galolttl. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mèrcio.  
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso  
Antônio Bayma.  
Bernardes Filho.  
Marcondes Filho.  
Olavo Oliveira.  
Domingos Velasco.  
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Régo. 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1951 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso,  
lvo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza.  
Aloysio de Carvalho.  
João Villasbôas.  
Joaquim pires. 
Alberto Pasqualini.  
Attillo Vivacqua,  
Antônio Bayma. 
 
Secretario – João Alfredo Vasco 

de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2– Clodomir Cardoso –Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 Victorino Freire 
Secretário – João Alfredo vasco de 

Andrade 
 
Especial para Estudo da cercessão 

dos Direitos Civis á Mulher Brasileira. 
 
Mozart Lago – Presidente 
Alvaro Adolpho – Vice Presidente.  
João Villasbôas 
Gomes de Oliveira 
Attilio Vivacqua 
Domingos vellasco 
Victorino Freire 
 
Secretario – Nipon Borges ilegivel. 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 

Secretário – João Alfredo de 
vasco de Andrade. 

Auxiliar – Carmen Lúcia da 
Holanda Cavalcanti. 

Reuniões ás quartas-feiras,ás 
16 horas. 

 
Redação 

 
1 – Clodomir Cardoso – 

Presidente 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 

Secretário – Glória 
Fernandina Quintela. 

Auxiliar – Nathercia Sá 
Leitão. 

Reuniões às quartas-feiras, 
ás 16 ;horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. Auxiliar – 
Eurico Jacy Auler. 

(*) Substituindo o Sr, Novaes 
Filho. 

 
Saúde Pública 

 
Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 

Secretario – Aurea de Barros 
Rego. 

Reuniões ás quintas-feiras, 
as 15 horas. 

 
Transportes Comunicações e Obras 

Públicas 
 

Euclydes Vieira – Presidente,  
Onoire Gomes – Vice Presidente.  
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader,  
Antonio Bayma. 

Secretario – Francisco Soares Arruda. 
Reuniões ás quartas-feiras, ás 16 

horas 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente 
Luiz Tinoco – Vice Presidente. 
Vivaldo Lima.  
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 

 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões ás terças-feiras, ás 17 

horas. 

Economia 
 

Ferreira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – 

Vice-Presidente 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira.  
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 

Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – vice-

presidente.  
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído 

pelo Senador Carlos Lindemberg. 
Secretário – Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice - 

Presidente 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos.  
6 – Hamilton Nogueira.  
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti, 
Reuniões as segundas-feiras, às 1 

horas. 
 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e 
órgãos relacionados. 

Mello Vianna – Presidente.  
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attilio Vivacqua.  
Camilo Mercio 
João Villasboas. 
Secretário – Ivan Palmeira  
Auxiliar – Elza G. senroendo 

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente  
Mozart Lago – Vice-Presidente 
Julio Leite 

       Landulpho Alves.  
Mario Motta. 

       Secretário – Lauro Portella  
 
Especial de Reforma dó Código de 

Processo Civil 
 
 
1 – João Villasbôas – Presidente 

       2 – Attilio Vivacqua – Vice-Presidente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
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Atas das Comissões 
 

Comissão de Transportes,Comunicações e 
Obras Públicas 

 
6ª REUNIÃO, EM 16 DE JULHO DE 

1953. 
 

"Republica-se por haver saído om 
incorreções1 

Prosseguindo, o Sr. Onofre Gomes 
emite pareceres favoráveis aos Projetos de 
Lei da Câmara números 27 e 110, de 1953, o 
primeiro, que autoriza o Poder Executivo a 
realizar estudos para a construção de um 
ramal da Estrada de Ferro de Goiás, e o 
segundo, que autoriza o Poder Executivo a 
emitir pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas – Departamento dos Correios e 
Telégrafos – uma série de sêlos 
comemorativos do 1º centenário da fundação 
da cidade de São José do Rio Preto, no 
Estado de São Paulo. 

 
Comissão de Constituição e Justiça 

 
22ª REUNIÃO, EM 16 DE JULHO DE 1953. 

 
Aos dezesseis dias do mês de julho do 

ano de mil novecentos e cinquenta e três, às 
dez horas, na Sala Ruy Barbosa, reune-se a 
Comissão de Constituição e Justiça, sob a 
presidência do Sr. Alaysio de Carvalho 
Presidente em exercício, comparecendo os 
Senhores Attillio Vivacqua Camilo Mércio, 
Gomes de Oliveira Luiz Tinoco e  
Waldemar Pedrosa. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores  
Dario Cardoso, Presidente, e Ferreira de 
Sousa. 

Lida e aprovada sem discussão a ata da 
reunião anterior, o Senhor Presidente 
anuncia a seguinte distribuição: 

– Ao Senhor Ferreira de Souza o 
Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1950, 
que regula o regime das emprêsas 
concessionárias do serviço público; e o 
Projeto de Lei da Câmara n. 167, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas o 
crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 para 
estudo e construção das rêdes de 
distribuição dágua potável e esgoto da cidade 
de São Lourenço, no Estado de Minas 
Gerais; 

– Ao Sr. Camilo Mércio o projeto de 
Lei da Câmara n. 168, de 1953 que 
retifica a Lei n. 1.757, de 10 de 
dezembro de 1953, que estima a receita 
e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 1953, e dá outras 
providências. 

– Ao Sr. Gomes de Oliveira, o 
Projeto de Lei da Câmara n. 166, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr 
677.892,80, para pagamento de 
gratificação de magistério; e o Projeto de 
Lei da Câmara n. 170, de  
1953, que altera o critério de  
descontos de utilidades sôbre o salário 
mínimo; 

– Ao Sr. Luiz Tinoco, o Projeto de 
Lei da Câmara n. 164, de 1953 que 
concede isenção de direitos aduaneiros, 
inclusive adicional de 10, impôsto de 
consumo e mais taxas alfandegárias, 
para materiais importados diretamente 
por empresas ferroviárias do País. 

– Ao Sr. Attílio Vivacqua o Re-José 
Lisoôa de Oliveira, Diretor de querimento 
n. 53, de 1953, de Marcos Serviço, 
padrão PL–2 solicitando retificação de 
contagem de tempo de serviço; 

– Ao Sr. Joaquim Pires o 
Requerimento n. 191, de 1953, que 
solicita manifeste o Senado o seu louvor 
ao Teatro do Estudante por ter iniciado 
nesta Capital espetáculos gratuitos para 
as crianças cariocas; e o 
 

Projeto de Lei da Câmara n. ilegível 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas – Departamento de 
Estradas de Ferro – o crédito especial 
até a importância de Cr$ 4.836.450,00, 
para indenizar o Estado de Goiás, pelos 
imóveis atingidos no traçado da Estrada 
de Ferro de Goiás; 

– Ao Sr. Anísio Jobim o Projeto de 
Decreto Legislativo n. 39, de 1953, que 
aprova os têrmos de rescisão dos 
contratos celebrados entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Construtora Richard de Block; 

– Ao Sr. Waldemar Pedrosa o 
Projeto de Lei da Câmara n. 169, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00 para custear, em parte, as 
despesas com a organização e a 
realização do Sexto Congresso 
Eucarístico Nacional. 

Do expediente consta o Projeto de 
Lei da Câmara n. 19, de 1951, que 
reorganiza as Secretarias do Ministério 
Público Federal, cria o respectivo quadro 
de pessoal, reajusta seus servidores, 
cargos e vencimentos e dá outras 
providências, a cujo relator, Sr. Attilio 
Vivacqua, voltara o respectivo 
processado, conforme requerimento 
aprovado em sessão plenária. 

O Sr. Attilio Vivaqua esclarece já ter 
emitido parecer sôbre o Projeto em 
causa, na época regimentalmente 
oportuna, parecer que fôra, aliás, 
assinado pela Comissão. Pergunta, pois, 
se esta deve reabrir o exame da matéria, 
dando, porém, desde logo, seu ponto de 
vista, no sentido de que não cabe outro 
pronunciamento seu sôbre proposição já 
examinada. 

Neste sentido decide a Comissão 
declarando o Sr. Presidente que oficiará 
à Mesa, inteirando-a dos têrmos dessa 
resolução e devolvendo o processado do 
Projeto em aprêço. 

Pasando-se ao exame da matéria 
constante da pauta organizada para a 
presente reunião, são lidos e aprovados 
os seguintes pareceres: 

– Do Sr. Gomes de Oliveira, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara n. 166, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Saúde, o crédito especial 
de Cr$ 677.892,80 para pagamento de 
gratificação de magistério; 

– Do Sr. Waldemar Pedrosa, pela 
aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo n. 37, de 1953, que concede 
anistia aos trabalhadores que hajam 
praticado falta grave ou delito de greve. 

Ainda o Sr. Waldemar Pedrosa 
relata, a seguir, o Projeto de Lei da 
Câmara n. 142, de 1953, que estabelece 
gratificações para os membros do 
Conselho de Terras da União e para o 
representante da Fazenda Nacional e 
cria a função gratificada de Secretário do 
mesmo Conselho, e dá outras 
providências, em virtude de 
requerimento de preferência formulado 
pelo Sr. Attilio Vivacqua e aprovado 
 pela Comissão. O parecer, que  
conclui pela constitucionalidade do 
mencionado Projeto, é aprovado pela 
Comissão. 

Retirando-se o Sr. Gomes de 
Oliveira, que justifica sua ausência por 
ter compromisso inadiável, verifica-se 
falta de número para funcionar a 
Comissão, razão por que o  
Sr. Presidente dá por encerrada a 
reunião. 

Para constar, eu, Luiz Carlos Vieira 
da Fonseca, Secretário, lavro a presente 
ata, que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

85ª SESSÃO EM 22 DE JULHO DE 1953 
 

Oradores inscritos para o expediente 
 

1º Senador Hamilton Nogueira. 
2º Senador Alencastro Guimarães. 
3º Senador Alfredo Neves. 

 
ATA DA 84ª SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 

1953 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CAFÉ 
FILHO, PRESIDENTE, VESPASIANO 
MARTINS, 2º SECRETÁRIO, FRANCISCO 
GALLOTTI, 3º SECRETÁRIO, EZECHIAS DA 
ROCHA, 4º SECRETARIO E ALFREDO 
NEVES, 1º SECRETARIO. 

As 14,30 horas comparecem os 
Senhores Senadores: 

Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Aloysio de Carvalho, 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio (30). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 30 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º), 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem deoate 
aprovada. 

O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º) lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

 
N. 139 – 1953 

 
Do Sr. Presidente da República, 

devolvendo autógrafos do Projeto de  
Lei da Câmara n. 107 de 1953, já 
sancionado. 

 
Ofícios: 
 
– Dois, do Sr, Secretário da Presidência 

da República, devolvendo autógrafos dos 
Projetos de Leis da Câmara ns. 238 e 324 de 
1952, em vista de, sôbre os mesmos não se 
haver manifestado o Sr. Presidente da 
República no prazo constitucional. 

A promulgação. 
– Do Sr. Presidente do Tribunal de 

Contas, comunicando que já se acha 
exaurido o prazo para execução do contrato 
celebrado entre o Departamento dos 
Corretos e Telégrafos e a firma A. Martins 
Mendes & Cia. Ltda. para construção de uma 
linha de dutos subterrâneos na cidade de 
Campinas, no Estado de São Paulo. 

Ao Arquivo, pode juntar ao Projeto. 

Rio de Janeiro, em 18 de Julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
Da Câmara dos Deputados: 

submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei n. 2.163-A, de 1953, 
da Câmara dos Deputados, que concede 
isenção de direitos e taxas aduaneiras para 
embarcações destinadas à dragagem e aos 
serviços dos portos. 

Aproveito o ensêjo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N. 181 – de 1953 

 
Concede isenção de direitos e taxas 

aduaneiras para embarcações destinadas à 
dragagem e aos serviços dos portos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida isenção de direitos 

e taxas aduaneiras para embarcações 
montadas ou desmontadas, completas, 
destinadas à dragagem e aos serviços dos 
portos (rebocadores), a que se refere o art. 
1.777 da Tarifa das Alfândegas. 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

As Comissões de Constituição Justiça, 
e Economia e Finanças. 

Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei número 3.220-A, de 1953, da Câmara 
dos Deputados, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – 
Supremo Tribunal Federal – os créditos 
suplementares e especial, respectivamente 
de Cr$ 261.900,00 (duzentos e sessenta e 
um mil cruzeiros) e Cr$ 1.250.250,00 (um 
milhão, duzentos e cincoenta mil duzentos e 
cincoenta cruzeiros) para atender as 
despesas de abono de emergência e salário-
famílio instituidos pela Lei n. 1.765, de 18 de 
dezembro de 1953. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelências os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 182, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 

Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal 
– os créditos suplementar e especial, 
respectivamente de Cr$ 261.000,00 e 
1.250.250,00. para atender às despesas de 
abono de emergência e salário-família 
instituidos pela Lei nº 1.765, de 18 de 
dezembro de 1952. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário – 

Supremo Tribunal Federal – o crédito 
suplementar de Cr$ 261.000,00 (duzentos e 
sessenta e um mil cruzeiros), em refôrço da 
Verba 3 – Serviços e Encargos, Consignação 
4 – Assistência e Previdência Social, 
Subconsignação 60 – Salário-família, 01 – 
Supremo Tribunal Federal, do Orçamento 
Geral da União para o exercício de 1953, 
Anexo nº 26 – Poder Judiciário Lei nº 1.757, 
de 10 de dezembro de 1952. 

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado  
a abrir ao Poder Judiciário – Supremo 
Tribunal Federal, o crédito especial  
de Cr$ 1.250.250,00 (um milhão  
duzentos e cinqüenta mil duzentos e 
cinqüenta cruzeiros) para atender às 
despesas de abono de emergên- 
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cia e salário-família, instituidos pela Lei nº 1 
765, de 18 de dezembro de 1952, e estendidos 
aos funcionários da Secretaria do mesmo 
Tribunal por ato de 30 de março de 1953, assim 
distribuido: 
 

 Cr$ 
Salário-família: Dezembro de 
1952........................................ 21.750,00 
 

Abono de emergência: 
 
Dezembro de 1952 ................ 94.500,00 
Janeiro a dezembro de1953 .. 1.134.000,00 

Total .......................... 1.250.250,00 
 
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 16 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.250-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas que recusou 
registro ao têrmo aditivo do contrato 
celebrado entre o Govêrno da República dos 
Estados Unidos do Brasil e Otto Johann 
Robert Borger. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 41, de 1953 

 
Mantém a decisão do Tribunal de Contas 

que recusou registro ao termo aditivo do 
contrato celebrado entre o Govêrno da 
República dos Estados Unidos do Brasil e Otto 
Johann Robert Borger. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do Tribunal de 

Contas, que recusou registro ao têrmo aditivo 
ao contrato celebrado em 19 de janeiro de 1953, 
entre o Govêrno da República dos Estados 
Unidos do Brasil e Otto Johann Robert Borger, 
par adesempenhar a função de Chefe da Sub-
Secção de Impressão do Serviço Geográfico do 
Exército. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 16 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeo de Lei nº 3.253-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato e o têrmo aditivo celebrados entre 
o Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Bric do Brasil Comércio e 
Indústria S. A 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 42, de 1953 

 
Aprova o contrato e o têrmo aditivo 

celebrados entre o Departamento dos Correios 
e Telégrafos e a firma Ericsson do Brasil 
Comércio e Indústria S. A. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São aprovados o contrato e o 

têrmo aditivo celebrados, respectivamente, 
em 21 de de dezembro de 1950 e 2 de 
janeiro de 1951, entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e a firma Ericsson do 
Brasil Comércio e Indústria S. A., para 
construção da primeira etapa da linha aérea 
– tronco oeste entre a Capital do Estado de 
São Paulo e a cidade de Campinas no 
mesmo Estado, na importânia de Cr$ 
3.082.000,00 (três milhões e oitenta e dois 
mil cruzeiros) 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 16 de julho 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.249-A, de 1953, da 
Câmara dosc Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre Departamento dos 
correios e Telégrafos e a firma Standard 
Elétrica S.A. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 43, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre 

o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Standard Elétrica 
S. A. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o contrato 

celebrado, em 20 de novembro de 1952 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Standard Elétrica S. A., 
para fornecimento de diversos materiais 
especificados na concorrência pública de 9 
de setembro de 1952. 

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

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
PARECER 

 
Nº 631, de 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

sôbre emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 295, de 1950 que dispõe sôbre a situação 
jurídica dos procuradores das autarquias 
federais. 

Relator: Sr. Mozart Lago. 
Chamada a manifestar-se sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 295-50 e as 
emendas que lhe foram oferecidas, a 
Comissão de Serviço Público Cívil resolveu 
adotar num e noutro caso, em reunião do dia 
8 do corrente, os bem fundamentados 
pontos de vista e conclusões do parecer que 
a respeito da matéria emitiu a Comissão de 
Legislação Social. 

Êsse parecer não se ateve unicamente 
ao aspecto previdencial da proposição, pois 
que abordou com segurança todos os 
demais, sobretudo o jurídico, o orgânico-
administrativo e o do ínterêsse público. E, de 
acôrdo com êle, consideramos justas e 
oportunas as medidas prescritas no projeto 
em exame. 

Vejamos o de que se cogita: 1º – os 
procuradores das autarquias federais 
passam a ter, no que couber, as mesmas 
atribuições, impedimentos e prerrogativas 
dos membros do Ministério Público da 
União; 2º – os seus vencimentos ficam 
reajustados conforme as possibilidades 
econômicas de cada entidade autárquica e 
com observância do disposto no art. 16 da 
Lei número 499, de 28 de novembro de 
1948 onde se fixa por categoria a 
remuneração dos procuradores da 
República; 3º – os diversos cargos de 
Procurador, Consultor Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador, existentes nas 
mesmas autarquias – todos com funções e 
encargos análogos – são transformados em 
cargos de Procurador e absorvidos na 
respectiva carreira, feito o enquadramento 
dos seus ocupantes nas classes 
correspondentes aos padrões em que se 
encontram; 4º – os cargos iniciais da 
carreira de Procurador serão sempre 
providos mediante concurso: 

Como se vê, dá-se conceituação 
jurídica a uma classe, estruturando-se 
racionalmente um corpo de servidores 
especializados que, embora com atividades 
idênticas, têm denominações e situações 
diferentes. E a obra se processa tomando 
por base uma equiparação que  
é evidentemente digna de apoio, quer 
quanto a provetos, quer no  
tocante a atribuições impedimentos  
e prerrogativas. Convêm notar que 
 

na uniformização estabelecida ocorre 
apenas a diversidade de categorias para o 
efeito de vencimentos, atribuidos a cada 
uma delas de confomidade com o meio, a 
massa de segurados, 
o vulto do trabalho, isso, aliás, acontece com 
os procuradores da República, ex-vi do que 
prescreve a citada Lei nº 499. E não se deve 
esquecer que a instituição do concurso para 
o provimento dos cargos iniciais é uma 
exigência salutar, porque enseja a 
investidura, nêsses postos de 
responsabilidade intelectual e funcional, das 
pessoas mais capazes de bem servir. 

Em face das considerações expostas, 
somos pela aprovação do projeto com as 
modificações constantes de parte das 
emendas que lhe foram apresentadas e que 
passamos a relatar:  
 

EMENDA Nº 1 
 

Manda incluir na art. 2º, em parágrafo, 
os funcionários efetivos, formados em Direito, 
que, lotados nos serviços jurídicos, exerçam 
as funções de Procurador, como substitutos. 

 
PARECER 

 
Pela rejeição. Trata-se de uma ampliação 

desaconselhável, da qual poderiam advir 
conseqüências nocivas aos interêsses das 
autarquias. Além disso, está em desacôrdo com 
a sistemática do projeto, a começar pela 
exigência do concurso. E, de resto, uma 
substituição ocasional não assegura direito, e 
nem mesmo espectativa de direito. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Inclui no Art. 2º, entre os cargos 

transformados nos de Procurador, o de 
Assistente Jurídico. 

 
PARECER 

 
O que faz esta emenda quanto ao 

Assistente Jurídico é o mesmo que dispõe a 
de nº 4-A em relação ao Adjunto de Consultor 
Jurídico. Ambas são aceitáveis porque, como 
dissemos, nos serviços jurídicos das 
autarquias federais existem diversos cargos 
de funções idênticas, criando uma disparidade 
de nomenclatura a que o projeto põe têrmo 
estabelecendo a uniformidade. A questão é 
simplesmente de nomes. 

À vista do exposto, oferecemos a 
seguinte subemenda, que, se aceita pelo 
plenário, prejudicará tanto a emenda nº 2 
como a de nº 4-A. 
 

SUBEMENDA 
 

A emenda nº 2 
Onde se diz: "Os atuais cargos de 

Procurador, Consultor Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador..." 

Diga-se: "Os atuais cargos de 
Procurador, Consultor Jurídico, Advogados, 
Assistente Jurídico, Adjunto de Consultor 
Jurídico e Assistente de Procurador..." 

 
EMENDA Nº 3 

 
Manda intercalar as palavras "ou 

funções" logo após a palavra "cargos". 
 

PARECER 
 

Função e cargo não são, 
evidentemente, a mesma coisa. O projeto 
tem em vista os servidores de cargos 
efetivos, e não os que porventura exerçam 
funções ocasionais. A emenda, portanto, 
não merece aprovação. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Entre as palavras "impedimentos" e 

"dos membros", no Art. 1º, manda intercalar 
as palavras "e vantagens" 

 
PARECER 

 
Divergindo da Comissão de 

Constituição e Justiça, a de Legislação 
Social manifesta-se favorável á emenda, 
entendendo, entretanto, que a palavra 
"vantagens" deve substituir a palavra 
"prerrogativas". Como, porém enuncia uma 
subemenda sem a formular, a Comissão de 
Serviço Público Civil, em concordância com 
o seu parecer, apresenta a seguinte: 

SUBEMENDA 
 

À emenda nº 4 
Art. 1º – Substitua-se a palavra 

"prerrogativas" pela palavra "vantagens". 
 

EMENDA Nº 4-A 
 

Estará prejudicada se plenário aprovar a 
subemenda que oferecendo á emenda nº 2. 
 

EMENDA Nº 5 
 

No Art. 2º, acrescenta a palavra 
"porventura" entre "Assistente de 
Procurador" e "existentes", mandando 
substituir a palavra "classes" pela palavra 
"categorias", bem como a expressão "aos 
padrões" pela expressão "à situação". 

 
PARECER 

 
Somos pela aprovação da emenda, 

exceto a primeira parte. Não vemos por que 
a palavra porventura, no caso, possa trazer 
esclarecimento capaz de evitar as dúvidas 
que o autor prevê e das quais não nos 
parece suscetível o texto do Art. 2º. 
Aceitáveis as outras partes da emenda, pois 
o projeto visa a dividir a carreira em 
categorias e não em classes ou padrões 
propomos a seguinte 

 
SUBEMENDA 

 
À emenda nº 5 
Art. 2º – Substitua-se a palavra 

"classes" pela palavra "categorias" bem 
como a expressão "aos padrões" pela 
expressão "a situação". 

 
EMENDA Nº 6 

 
Em parágrafo ao Art. 3º esta emenda 

dispõe sôbre o aproveitamento mediante 
concurso de títulos, dos atuais procuradores 
interinos que contem ou venham a contar 
dois anos de exercício. 

 
PARECER 

 
Aceitamos a emenda com a 

subemenda da autoria da Comissão de 
Legislação Social, onde se diz, 
simplesmente, que "os atuais procuradores 
interinos serão aproveitados mediante a 
prestação de concurso de títulos". 

 
EMENDA Nº 7 

 
Por esta emenda, em artigo aditivo, 

serão reajustados na conformidade do Art. 16 
da Lei nº 499, de 28 de novembro de 1948 (ou 
seja nas mesmas condições dos procuradores 
autárquicos), os vencimentos atribuídos dos 
onze cargos isolados de Adjunto de 
Procurador Geral da Fazenda Pública, 
passando êstes a ter a denominação de 
Procurador da Fazenda Pública. 

 
PARECER 

 
E' esta emenda da natureza daquelas 

que fogem à sistemática da proposição da 
Câmara, na qual se legisla sobre 
procuradores das autarquias, e não a 
respeito dos de outros setores. Trata-se, 
pois, de matéria estranha. Assim, sem entrar 
no mérito da emenda, acompanhamos, no 
caso, o voto da Comissão de Constituição e 
Justiça, no sentido de que seja ela 
destacada para constituir projeto em 
separado. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Temos aqui também um aditivo ao qual 

se determina que o Adjunto de Procurador 
Geral da República, os consultores jurídicos 
dos Ministérios e o do Departamento 
Administrativo do Serviço Público terão 
vencimentos iguais aos ora fixados para os 
procuradores e consultores jurídicos das 
autarquias. 

 
PARECER 

 
Pela mesma razão exposta quanto à 

emenda nº 7, não podemos dar o nosso 
assentimento à de nº 8, visto que dispõe, 
sôbre matéria estranha no projeto, e 
sugerimos que passe a instituir projeto em 
separado juntamente com aquela. 
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EMENDA nº 9 
 

Pretende-se com esta emenda sejam 
incluídos no Art. 2º, isto é, considerados 
procuradores, os bacharéis em Direito que, 
embora não pertencendo ao quadro dos 
funcionários ai especificados, exerçam ou tenham 
exercido, por mais de dois anos, funções jurídicas 
nas autarquias. 

 
PARECER 

 
O que se propõe nesta emenda se afasta 

profundamente do espírito do projeto, imprimindo-
lhe uma elasticidade tanto ou mais inadmissível que 
a que encontramos nas duas emendas anteriores. 
Somos pela rejeição. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Inclui no Art. 2º os servidores de autarquias 

ferroviárias que já exerçam efetivamente por mandato 
expresso, durante mais de cinco anos, as funções de 
Procurador fora de suas sedes. 

 
PARECER 

 
Não acolhemos esta emenda pela mesma 

razão que nos leva a rejeitar a de nº 9. 
 

EMENDA Nº 11 
 

Manda Incluir no Art. 1º, ao lado dos 
procuradores das autarquias federais, os 
advogados das sociedades de economia mista. 

 
PARECER 

 
PeIa rejeição. Esta emenda também escapa 

ao espírito e as finalidades do projeto. Autarquias e 
sociedades de economia mista, não se confundem; 
são muito diferentes em suas características e 
peculiaridades. 

 
EMENDA Nº 12 

 
Suprime no Art. 1º a palavra 

"impedimentos". 
 

PARECER 
 

Estamos de acôrdo com a Comissão de 
Legislação Social quanto ao descabimento da 
supressão proposta porque realmente, se se trata 
de uma equiparação de servidores, não se 
compreende que haja impedimentos para uns e 
não para outros. Mas também não nos parece 
cabível – e aqui está a nossa única discordância 
com essa douta Comissão (aliás, de ordem 
formal e regimental) – a subemenda que ela 
apresenta, estendendo aos procuradores das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional o 
disposto no Artigo 1º sôbre as autarquias 
federais. Nada lhe temos a opôr no mérito. O que 
observamos é que, embora se relacione com a 
matéria do Art. 1º, não tem nenhuma conexão 
com a emenda, porquanto esta suprime uma 
palavra – a palavra "mpredimentos", atinente à 
equiparação dos procuradores das autarquias 
aos membros do Ministério Público da União – ao 
passo que ela a subemenda, inclui entre os 
beneficiados por essa medida uma nova classe 
de servidores. 

 
EMENDA nº 13 

 
E' ao Art. 1º suprimindo a palavra 

impedimentos e acrescentando um parágrafo 
pelo qual os procuradores das autarquias estarão 
impedidos de pleitear contra a União, Estados e 
Municípios. 

 
PARECER 

 
Rejeitamos a parte supressiva da emenda, 

idêntica ao que se propõe na de número 12. E somos 
pela aprovação da parte aditiva, que constitui um 
complemento expresso do que genericamente se 
prescreve no Art. 1º. 

 
EMENDA Nº 14 

 
Consta esta emenda de dois parágrafos, a 

serem aditados ao Ar. 1º, a saber: 
§ 1º As entidades autárquicas que tenham 

sido deficitárias nos três últimos exercícios não 
poderão reajustar os vencimentos de seus 
procuradores além do maior padrão ou classe do 
respectivo cargo ou carreira ora exis- 
 

tente na entidade, para a Região, observado o 
disposto na parte final dêste artigo. 

§ 2º Os padrões de vencimentos a serem 
reajustados na forma do parágrafo anterior 
constarão de regulamento a ser expedido pelo 
Poder Executivo dentro de 60 dias da vigência 
desta lei. 

 
PARECER 

 
A Comissão de Constituição e Justiça 

rejeitou a segunda parte desta emenda, 
considerando-a inconstitucional. A primeira foi por 
ela aceita. O nosso parecer é pela adoção da 
subemenda oferecida pela Comissão de 
Finanças. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Esta emenda é substitutiva do projeto, do 

qual mantem apenas o art. 3º. 
 

PARECER 
 

Além de estabelecer medidas 
desaconselháveis, esta emenda altera a 
sistemática do projeto, dando-lhe feição, 
substância e objetivos diferentes. 

Opinamos que seja rejeitada. 
 

EMENDA Nº 16 
 

Classifica os procuradores, para efeito de 
atribuições, prerrogativas e vencimentos, nas 
categorias estatuidas colocando na 1ª os do 
Distrito Federal e São Paulo; na 2ª, os da Bahia, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul, e na 3ª os dos demais Estados e 
Teritórios. 

 
PARECER 

 
Pela aprovação da emenda. Quanto à 

subemenda da Comissão de Finanças, na qual se 
fixa a distribuição dos procuradores pelas três 
categorias, de conformidade com a remuneração 
que atualmente percebem, entendemos que não 
deve ser aceita porque altera substancilamente 
a sistemática do projeto e de maneira a propiciar 
injustiças, o que não acontecerá com a adoção 
do critério geo-econômico fixado no Artigo 1º da 
proposição. 

 
EMENDA Nº 17 

 
É a repetição da de número 16 com uma só 

diferença: transfere o Estado do Rio de Janeiro 
da 2ª para a 3ª categoria. 

 
PARECER 

 
Não nos parece razoável o decesso que 

propõe, a emenda, tanto mais quanto discrepa da 
própria Lei número 499 citada no Art. 1º do 
projeto-lei onde os procuradores do Estado do 
Rio de janeiro figuram na 2ª categoria. 

Pela rejeição. 
 

EMENDA Nº 18 
 

Nesta emenda se prescreve que a 
equiparação a que se refere o Art. 1º tem em 
vista apenas os vencimentos fixos excluída a 
possibilidade de percepção de porcentagens a 
qualquer titulo e adicionais. 

 
PARECER 

 
Em se tratando de equiparação – objetivo 

precípuo do projeto – são naturalmente incabíveis 
quaisquer restrições, como já tivemos oportunidade de 
acentuar. Por esta razão, emitimos parecer contrário à 
emenda e conseqüentemente, à subemenda que lhe 
oferece a Comissão de Constituição e Justiça. 

 
EMENDA Nº 19 

 
Assegura aos procuradores substítutos 

preferência no preenchimento de vagas porventura 
existentes no quadro efetivo. 

 
PARECER 

 
Reproduz-se aqui, com ligeira modificação, o 

conteúdo da emenda nº 1. E' uma ampliação 
demasiada. Por êste motivo, e sufragando o argumento 
da Comissão de Justiça, segundo o qual a designação  
de substituto para preenchimento  
temporário, por falta 
 

ou impedimento do titular efetivo, não cria 
direito a efetivação ou acesso, somos pela 
rejeição da emenda. 

Sala das Comissões, em 15 de julho de 
1953. – Prisco dos Santos, Presidente.– 
Mozart Lago, Relator. – Vivaldo Lima. – 
Costa Pereira. 

 
PARECER 

 
Nº 632, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 380-52, que altera o Quadro do Pessoal 
do Tribunal Superior do Trabalho e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
A Câmara votou e enviou ao Senado o 

Projeto de Lei nº 380, de 1952, que altera o 
Quadro do Pessoal do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

A iniciativa da proposta foi daquele 
Tribunal com fundamento no art. 67, § 2º da 
Constituição Federal, que lhe assegura 
competência no que "concerne aos seus 
respectivos serviços administrativos", posto 
que seja do Congresso Nacional, com 
sanção do Presidente da República, a 
competência "de criar e extinguir cargos 
públicos e fixar-lhe os vencimentos,  
sempre por lei especial" (Const, art. 65, item 
IV) 

A Mensagem enviada ao Presidente da 
Câmara pelo Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, dizia respeito "às 
modificações a serem efetuadas no Quadro 
do Pessoal aprovado pela Lei nº 1.386-A, de 
19 de junho de 1951", com a reclassificação 
dos cargos isolados de Chefe de Portaria e 
Motoristas, e reestruturação da Carreira de 
Continuo, além da extinção de todos os 
cargos de Servente, e com a criação de seis 
novos, erspectivamente, de Zelador, 
padrão K, dois de ajudante de Porteiro, 
padrão K, um Motorista, padrão J, um 
Motorista auxiliar, padrão I, e um 
ascensorista, padrão I. 

Não é de mais transcrever a 
justificativa do Presidente do Tribunal para 
adoção do anteprojeto enviado ao 
Congresso. 

Assim se expressa o insigne 
magistrado: 

"Tais medidas, consubstanciadas no 
aludido anteprojeto de Lei, visam não só 
atender is necessidades do serviço dêste 
Tribunal, possibilitando melhor organização 
e maior eficiência na execução dos 
encargos de portaria, senão tambem 
assegurar ao respectivo pessoal, situação 
compatível com a dos que exercem cargos 
semelhantes nos demais órgãos Judiciários 
Federais. 

Para mais perfeito esclarecimento do 
assunto basta considerar que a providência 
ora sugerida resultará, em última análise na 
organização de uma carreira única para o 
pesosal da portaria, (contínuos e serventes) 
mantidos os atuais cargos isolados de 
Chefe da Portaria e Motorista e criando seis 
novos cargos isolados (2 Ajudantes de 
Portaria, 1 Zelador e um Motorista, 1 
Motorista Auxiliar e um Ascensorista). 

Releve ponderar que as alterações 
propostas embora ilegível em pequeno 
aumento de despesa não acarretam 
necessidade de suplementaçao de  
crédito, uma vez que poderão ser  
atendidos pelo saldo da própria dotação 
orçamentária. 

Quanto ao art. 5º do Projeto, além de 
equânime é justo. 

A Câmara, porém, alterou por completo 
o anteprojeto, tornando-o antes de tudo, 
inconseqüente, ilógico, impreciso e 
inconstitucional em muitos dos seus 
dispositivos; extingue os cargos de revisor, 
assistente do Presidente e assistente do 
Diretor Geral que passam, pela tabela sem 
se dizer como, a Redatores Padrão "O" a 
fim de se garantirem seus ocupantes com a 
vitaliciedade, acumulando funções 
gratificadas, pois continuam como secretário 
do Presidente e do Diretor Geral ilegível 

mais assistentes) e Encarregado da Revista, 
em vez de Revisor. 

Não se sabe quantos são atualmente 
os oficiais judiciários; a tabela cogita de 51, 
além de 32 auxiliares judiciários que o 
projeto, no art. 2º item II, manda promover, 
somente por merecimento, a Oficiais 
Judiciários, independente de concurso, 
apesar de ser cargo de carreira como 
expressamente diz o artigo citado. A tabela 
extingue 23 cargos de auxiliares judiciário e 
conserva os 32 acima referidos. Isso tudo 
sem rei nem requer. 

Os taquígrafos, atualmente em número 
de seis, passam a ser onze; de  
cargo isolado até então, são  
transformados em de carreira, independente 
de concurso. 

Para a Câmara o art. 186 da 
Constituição no caso, é letra morta e é 
preciso que se diga, para honra do Tribunal, 
que tudo isso foi feito a revelia do seu digno 
Presidente. 

Assim convém repetir que, contra o 
que dispõe a Constituição Federal nos arts. 
184 e 186, manda o projeto preencher as 
vagas em cargos de carreira, (oficial 
judiciário) por auxiliares judiciários. 
independente de concurso (art. 2º, item I): 
extingue as promoções por antiguidade 
(art., cit., Item II): transforma em de carreira 
o cargo de taquígrafo, e ao mesmo tempo 
manda sejam aproveitados nos cargos 
criados, independente de concurso, os 
funcionários efetivos dos referidos cargos 
isolados (art. 3º). Note-se que pela tabela 
os cargos de taquígrafos passam de seis à 
onze (de 6 a 11); passando a denominar-se 
Contador, com o Padrão "O", o Contabilista 
padrão "J". 

Enquanto que pela Mensagem, diz o 
Presidente do Tribunal, não haverá aumento 
de despesa, o projeto da Câmara, pelo art. 
7º: "Fica aberto ao Poder Judiciário o 
crédito suplementar de Cr$ 1.625.000,00 
(um milhão seiscentos e vinte e cinco mil 
cruzeiros), a fim de atender no exercício 
vigente às despesas criadas pela presente 
lei". 

Quanto as reestruturações e 
reclassificações de cargos, além da extinção 
do de servente que passa a contínuo, 
propostas pelo Presidente do Tribunal no 
Quadro do Pessoal, o projeto silencia, a 
menos que julgue suficiente a alteração da 
tabela anexa, que a meu ver é forma 
absurda de legislar. 

A tabela deve ser organizada em 
acôrdo com o que dispõe a lei, por lhe ser 
subordinada; pois que os cargos públicos só 
são acessíveis a todos os brasileiros, 
observados os requisitos que a lei 
estabelecer. Requisito, no caso, é a 
exigência legal para determinados efeitos. 
Não é a tabela que cria tais efeitos e sim a 
Lei. 

Não se pode transformar cargos,  
como o de servente em contínuo  
e o de contabilista em contador, bem assim 
alterar o número e as funções  
de um cargo (na hipótese são  
muitos) somente pela referência feita na 
tabela. 

Por tais razões e outras com  
que o alto espírito e saber da Comissão 
suprirá. 

Somos pela rejeição do projeto. 
Sala Ruy Barbosa, em 9 de julho de 

1953 – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Joaquim Pires, Relator. – Luiz 
Tinoco. – Waldemar Pedrosa. – Gomes de 
Oliveira, vencido. – Camilo Mercio, vencido. 
– Ilegível Jobim. 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 
GOMES DE OLIVEIRA 

1.E' certo que o Presidente do 
Supremo Tribunal do Trabalho, por 
deliberação do Tribunal encaminhara ao 
Congresso um projeto de lei em que se 
alterava o quadro do seu pessoal, criado 
pela Lei nº 1.386-A, de 19 de junho de 1951, 
apenas na parte referente a funcionários de 
categoria mais modesta – reclassificaram-se 
os cargos isolados de "Chefe da Portaria" e 
"Motorista" reestruturava-se a carreira de 
"Contínuo" extinguindo-se a de "Servente"e 
criando seis novos, um de zelador padrão K, 
2 de Ajudantes de Porteiro, padrão E, um de 
Motorista padrãoJ, 
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um de Motorista Auxiliar padrão I, um 
Ascensorista padrão I. 

A mais disso, estendia aos funcionários 
em geral os direitos já assegurados aos 
funcionários do Tribunal de Recursos pela 
Lei nº 1.441, de 24 de setembro de 1951, isto 
é, a gratificação adicional por tempo de 
serviço. 

Não se previa, com tais alterações 
aumento de despesa. 

Depois de, na Câmara ter parecer sem 
nenhuma objeção da Comissão de Justiça, 
sofreu ligeiras modificações na Comissão de 
Serviço Público Civil, em virtude de parecer 
do Deputado Bias Fortes, para, afinal passar 
por modificações mais profundas, na 
Comissão de Finanças, pelo parecer do 
Deputado João Agripino. 

O substitutivo desta Comissão 
prevaleceu para constituir o projeto em 
causa. Verifica-se já aí, um aumento de 
despesa de Cr$ 1.265.000,00. 

Êste deputado na exploração 
concienciosa, e que me pareceu também 
sincera, condenou o regime de favores de 
certa classe de funcionário do Poder 
Legislativo, do Tribunal observando que, ou 
eliminamos de nossas leis tais favores ou as 
estendemos a todos, pelos menos, aos da 
mesma categoria. 

Esta, porém, diz, na tradição do 
Congresso, deixar-se levar por 
sentimentalismo, de sorte que o que se da 
não se tira mais. Estendem-se então aos 
demais funcionários, nas mesmas, 
condições, os favores concedidos a outros. 

2. Já aqui, temos observado que é um 
mal a orientação no sentido de se conferir 
regalias especiais aos funcionários. 

A diferença de vencimentos é forma 
justa de se remunerarem serviços conforme 
a maior ou menor responsabilidade, sem 
esquecer de que todos precisam de um 
mínimo para manutenção individual e familiar 
que não se pode mais estabelecer desníveis 
chocantes como os que se vêem entre certas 
categorias de funcionários. 

Certas regalias, portanto, que atendem 
a um princípio de justiça, não podem ser 
dadas a uma classe de indivíduos 
esquecendo a outros. 

Assim, se, a uma o poder público dar e 
dá aos seus funcionários abono de família ou 
gratificações adicionais, aposentadoria com 
30 anos de serviço, por que não o dar 
também aos demais indivíduos ou 
trabalhadores das atividades particulares, se 
isto depende igualmente, dêsse mesmo 
poder? 

Deixando de fazê-lo, estaremos de 
dois pesos e duas medidas, que constitui 
critério, porque é, antes, uma forma de 
injustiça. 

Se o Estado, hoje, não estivesse 
fazendo legislação social, ainda se poderia 
dizer que os trabalhadores em geral não 
eram funcionários do Estado, e que a êles 
não se deviam aplicar as normas adotadas 
nos seus serviços. 

Como, porém admitir que o Estado ou 
govêrno pague um dactilógrafo 3 e 4 mil 
cruzeiros, quando um operário especializado 
não perceba isso? 

Como dar àquele, abono de família, que 
é uma providência de autêntica justiça social, 
se não se der a êste? 

Como se hão de acumular em altos 
funcionários que já percebem ordenado de 
Cr$ 13.000,00 a mais ainda de gratificações 
adicionais, esquecendo que nenhum 
trabalhador nas atividades particulares, por 
mais alta que seja a sua categoria percebe a 
metade disso talvez? 

Agindo como o temos feito, ampliando 
as desigualdades, não mais entre classes 
sociais, mas dentro das próprias classes, 
pois que a todos em atividades públicas ou 
particulares consideramos trabalhadores. 
Agindo por essa forma, estaremos 
agravando as inquietações sociais dos 
nossos dias. 

3. À parte essas considerações  
gerais, entendemos que não procede o 
 

parecer quando entra no mérito projeto para 
condená-lo. 

Existe hoje, no Senado, a "Comissão de 
Serviço Público" a que cabe apreciá-lo sob 
êsse aspecto. 

Também discordamos, data vênia, do 
parecer do eminente Senador Joaquim Pires, 
quando nega à Tabela anexa a uma lei, fôrça 
desta. 

"O Quadro do Pessoal do Tribunal 
Superior do Trabalho, diz o artigo 1º do 
projeto, é alterado nos têrmos desta lei e da 
Tabela anexa". 

Se em vez de Tabela anexa, o projeto 
dissesse "da seguinte tabela" e aí a 
reproduzisse, de certo não haveria dúvida. 

Mas, havemos de admitir que a 
referência expressa como o faz projeto a 
uma tabela anexa, subscrita esta igualmente 
pelo agente do poder sancionador, equivale a 
incorporá-la ao projeto. 

4. Sob o ponto de vista constitucional, 
entretanto, entendemos, com o Relator, que 
o artigo 2º, nº I, parte primeira, quando 
manda que "as vagas dos cargos de classe 
inicial da carreira de Oficial Judiciário, seja 
provida, metade por ocupantes da classe 
final da carreira de auxiliar Judiciário 
independente de concurso". 

Também o artigo 3º, dispensando 
concurso aos taquígrafos ocupantes de 
cargos isolados, para preencherem os novos 
cargos de carreira. 

Nos têrmos do artigo 186 da 
Constituição, num e noutro caso, como se 
trata de cargos de carreira, torna-se 
indispensável o concurso. 

5. E afinal, não vejo como inutilizar um 
projeto de lei, contra o qual na sua forma originária 
nada se disse que o pudesse prejudicar. 

Mesmo pois, que pudéssemos examinar 
o seu mérito, haveríamos ainda de 
restabelecer, em novo substitutivo, o projeto 
remetido pelo Presidente do Tribunal 
considerado, ao que me parece, bem, pelo 
próprio Relator; nunca, porém, opinar por 
uma condenação total. 

6. Somos assim, em conclusão: 
a) pela inconstitucionalidade dos artigo 

2° – I e 3º; 
b) pela aceitação da tabela anexa como 

parte integrante do projeto com a mesma 
fôrça dêste. 

Sala Ruy Barbosa em 9 de julho de 
1953 – Gomes de OIiveira. 

 
PARECER 

 
Nº 633, de 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 
1953, que altera o quadro de pessoal das 
secretarias dos tribunais regionais eleitorais 
do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, 
Maranhão, Piauí, Paraíba e Pernambuco. 

 
Relator: Sr. Prisco dos Santos. 
A Lei nº 486, de 14 de novembro de 1948, 

distribuiu os tribunais eleitorais em grupos, para 
o efeito de organização dos quadros de pessoal 
das respectivas secretarias. Esses grupos com 
designação alfabética, representam categorias 
estabelecidas sob critério numérico da inscrição 
eleitoral nas circunscrições, a saber: até 100.000 
eleitores, grupo "A"; até 200.000, grupo "B"; até 
450.000, grupo "C"; até 1.000.000, grupo "D"; 
mais de 1.000 000, grupo "E". 

No uso da competência prevista no Art. 
97 nº II da Constituição, alegando crescimento 
considerável tanto de trabalho como de 
número de eleitores, os tribunais dos Estados 
do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, 
Piauí, Paraíba e Pernambuco, em mensagem 
à Câmara dos Deputados, propuseram o seu 
acesso de classificação, nos têrmos daquêle 
diploma legal, a fim de se possibilitar a 
ampliação do seu funcionalismo. E em face de 
comprovação estatística do alegado, votou a 
Câmara o projeto 31-53, ora submetido à 
apreciação desta Comissão. 

Para o atendimento do justo apêlo 
 das referidas côrtes judiciárias, a 
 

proposição em exame institui uma nova 
gradação, ou sejam quadros intermediários 
denominados "A"-I, "B"-1 e "C"-1. 
Esclareçamos a fórmula: aos atuais grupos 
"A", "B" e "C" correspondem 13, 18 e 38 
funcionários, ao passo que os agora criados 
terão, respectivamente, 16, 26 e 48. Nas 
tabelas da reestruturação promovida vê-se 
que o aumento do número de servidores 
atinge precisamente as categorias de que 
mais necessitam os tribunais eleitorais 
interessados para o bom andamento das 
suas atividades burocráticas. E verifica-se 
ainda que, assim atendido satisfatoriamente 
o desenvolvimento dos serviços, resulta da 
medida pequeno acréscimo de despesa, em 
vez da despesa bem maior que acarretaria a 
mudança de classe na conformidade da Lei 
nº 486 acima citada. 

Quanto à emenda oferecida pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, é de 
lamentar que não lhe possamos dar o nosso 
assentimento, porque, de pleno acôrdo com 
o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, entendemos que, de fato, ela infringe 
o preceito constitucional atinente à iniciativa, 
no caso em apreço. Propõe S. Ex.ª que entre 
os Estados contemplados no projeto seja 
incluído o Rio Grande do Norte, cujo Tribunal 
Eleitoral não fez nenhuma proposta nêsse 
sentido, com observância do dispôsto no art, 
97, nº II, da Carta Magna de 46. 

Os motivos expostos induzem a 
Comissão de Serviço Público Civil a opinar 
pela aprovação do projeto e rejeição da 
emenda. 

Sala das Comissões, em 16 de julho de 
1953 – Prisco dos Santos Presidente e 
Relator – Mozart Lago. vencido quanto a 
emenda por cuja aprovação se manifesta – 
Vivaldo Lima – Costa Pereira. 

 
PARECER 

 
Nº 634, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 246 de 
1952, que acrescenta um parágrafo único ao 
artigo 14 da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 
1936. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão de Constituição e Justiça 

opina pela rejeição do projeto de lei da 
Câmara nº 246, de 52, sob o fundamento de 
inconstitucionalidade que como Relator 
designado, passo a expor: 

A proposição manda acrescentar ao art. 
14 da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936, 
um parágrafo único pelo qual ficam 
excetuadas no disposto no artigo as "Polícias 
Militares cujos elementos tenham tomado 
parte em guerra externa ou comoção, 
ilegível e, a juízo dos respectivos governos 
mereçam na base da legislação federal, as 
vantagens que o govêrno Federal tem 
concedido aos seus militares por idênticos 
motivos. 

A lei nº 192, invocada reorganizou, pela 
União e pelos Estados, as Polícias Militares, 
considerando as "reservas" do Exército, na 
conformidade da Constituição então vigente. 
Seu artigo 14 estabeleceu que não haveria 
nas Polícias Militares, a qualquer título, 
graduação ou reforma no pôsto imediato. A 
Constituição vigente no tempo dessa lei era 
de 1934 cujo artigo 5, dispunha competir 
privativamente à União legislar sôbre 
"organização, instrução, justiça e garantias 
das fôrças policiais dos Estados, e condições 
gerais da sua utilização em caso de 
mobilização ou de guerra". (art. ilegível, 
número XIX letra ilegível). A mesma 
Constituição no capítulo sôbre a Segurança 
Nacional declara (art. 167) constituírem as 
polícias militares "reservas do Exército" 
gozando das "mesmas vantagens a êste 
atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço 
da União". 

A atual Constituição segue a  
mesma orientação na forma do art. 5º, nº  
XV, letra ilegível quanto à competên- 
 

cia legislativa da União, sem exclusão 
aliás, da legislação estadual supletiva ou 
complementar , ex-vi do artigo 6º, e na 
forma do art. 183, quanto à condição de 
fôrças auxiliares, reservas do Exército, 
atribuída as polícias militares, 
reconhecendo-se ao seu pessoal as 
vantagens concedidas ao pessoal do 
Exército desde que mobilizado a serviço 
da União em tempo de guerra externa ou 
civil. 

Ocorre que em 1950, depois da lei nº 
192 que, como vimos é de ilegível e 
depois da atual que como se sabe, é de 
1946, o Congresso Nacional votou uma lei 
que ilegível em data de 9 de dezembro o 
número 1.267, permitindo a promoção ao 
ilegível imediato, com os respectivos 
vencimentos integrais, sem prejuízo 
demais vantagens legais, dos oficiais e 
praças das Fôrças Armadas que, ilegível 
1ª e 7ª Regiões Militares, tenham tomado 
parte com suas Unidades no combate 
contra a revolução comunista de 1935, 
cumprindo missões e cooperando com as 
mesmas, se deslocado de sua sede com 
seus Corpos para os mesmos fins, ou 
venham a ser transferidos para a reserva 
remunerada. 

A justificação do presente projeto de lei 
argumenta não ser equânime tratar com tais 
vantagens os combatentes das Fôrças 
Armadas Federais contra aquela intentona e 
deixar os governos estaduais manietados ao 
artigo 14 da Lei nº 192, que continua 
impedindo nas Polícias Militares, a 
"graduação ou reforma no pôsto imediato", 
quer dizer a percepção das mesmas 
vantagens por parte de elementos das 
polícias estaduais que participaram, também, 
da defesa da ordem legal, em idêntica 
ocasião. 

Daí a excepção que se pretende abrir 
em favor, declara o projeto, dos elementos 
das Polícias Militares que "tenham tomado 
parte em guerra externa ou comoção 
intestina". E os têrmos amplos em que a 
excepção se inscreve, é que a tornam, 
principalmente, inconstitucional, visto que a 
Constituição atual fixa duas condições sem 
nenhuma dúvida, para equiparação 
pleiteada. Uma, é a de que o pessoal das 
polícias militares esteja mobilizado a serviço 
da União outra, complementar, é a de que 
essa mobilização ocorra "em tempo de 
guerra externa ou civil" art. 183, parágrafo 
único. 

Dir-se-á que o projeto, falando em 
"comoção intestina", que atende ao 
preceito constitucional, que se reporta a 
"guerra civil". Basta, porém para 
acentuar as diferenças que entre as 
duas situações podem ser claramente 
definidas lembrar que o legislador 
constituinte de 1934 referiu-se, na 
mesma regra, as condições de estarem 
as ilegível estaduais "mobilizados ou a 
serviço da União", ao passo que o 
constituinte de 1946 ilegível como 
condição complexa a mobilização "a 
serviço da União em tempo de guerra 
externa ou civil", o que é diverso. E se a 
locução "guerra civil' não pode ser 
substituída, para tais efeitos, pela de 
"comoção intestina", como se fossem 
sinônimas e se, ainda mais, a simples 
participação em "guerra civil" não conta, 
para tais efeitos, senão quando ilegível 
o pessoal, a serviço da União, é 
evidente que o projeto, levando tão 
longe o seu nobre propósito, contraria a 
norma constitucional. 

Também não colhe a observação de 
ilegível que as vantagens serão concedidas 
a juízo dos respectivos governos estaduais 
na base da legislação federal" ilegível  
está dito corrige possíveis aplicações 
injustificadas, na sua aplicação. A  
invocação, aí da legislação ederal, como 
"base" para a apreciação do merecimento 
dos elementos das polícias militares que 
ilegível ao benefício, não invalida de nenhum 
modo, o preceito de que to- 
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mando parte em "comoção intestina" ilegível 
tais elementos o direito as ilegível ilegível 
em causa. E que legislação federal é essa? A 
lei nº 192? ilegível Mas esta, reportando-se 
ilegível as Forças Armadas, ilegível ilegível 
de mobilização das polícias militares. O 
projeto por seu lado, não ilegível ilegível  
exigência, que é constitucional. 

Pelo exposto, não pode esta Comissão 
concluir ilegível pela rejeição ilegível 
ilegível por sua inconstitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 12 de fevereiro 
de 1953 – Dario Cardoso, Presidente.– 
Aloysio de Carvalho, Relator.– Joaquim 
Pires.– Atillio Vivacqua – João Villasbôas – 
Ivo d'Aquino – Anísio Jobim – Gomes de 
Oliveira, vencido conforme ilegível voto em 
separado. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 
GOMES DE OLIVEIRA. 

1. O projeto manda acrescentar um 
parágrafo ao artigo 14, da lei número 193, de 
17 de janeiro de 1936, para estender aos 
oficiais e praças dos Policiais Militares que 
hajam tomado parte em guerra externa ou 
comoção intestina, as vantagens que por 
êsse ato, tenha o governo federal concedido 
aos componentes das forças armadas 
federais. 

2. A lei nº 192 referida, regulou a 
organização das Polícias Militares. 

Aí se estabeleceu, no art. 14 que 
"nenhum ilegível haverá nas  
Polícias graduação ou reforma no posto 
imediato". 

O parágrafo único que o projeto 
pretende acrescentar a êsse artigo procura 
excetuar da proibição os que hajam tomado 
parte em guerra externa ou comoção 
intestina e a juízo dos respectivos govêrnos, 
mereçam os mesmos ilegível concedidos, já 
pelo govêrno federal, aos componentes das 
Forças Armadas. 

3. Se se tem concedido tais favores a 
uns, porque não concedê-los a outros? 

Na mesma corrente hão de seguir os 
que nela estejam navegando. Não há fugir 
disso. 

Mais favores e vantagens aos que 
cumpriram o dever para que se especializam 
e se adestram. 

4. Se ao exercício de uma  faculdade 
constitucional, art. 5º, letra I da Constituição 
Federal, já a União regulou pela citada lei nº 
192, a organização das Polícias Militares, 
nada impede que altere essa lei pela reforma 
por que o quer fazer este projeto. 

5. Nada a opor sob o ponto de vista 
constitucional. – Gomes de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 635, de 1953 

 
Da Comissão de Segurança Nacional 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 
1952, que acrescenta a um parágrafo único 
do art. 14 da lei nº 192, de 17 de janeiro de 
1936. 

 
Relator: Sr. Mário Mota. 
1. O projeto em apreço tem por fim 

acrescentar ao art. 11, da lei nº 192, de 17 de 
janeiro de 1936 este parágrafo: 

" O disposto neste artigo não se aplicará 
as Polícias Militares, cujos elementos tenham 
tomado parte em guerra externa ou comoção 
intestina e a juízo dos respectivos govêrnos 
mereçam, na base da legislação federal, as 
vantagens que o Govêrno Federal tem 
concedido aos seus militares, por idênticos 
motivos". 

2. Nada mais justo, de vez que todos 
são iguais perante a lei, diz a Constituição, 
no § 1º do art. ilegível. 

Ora, se os militares do exército que 
tenham tomado parte em guerra externa  
ou comoção intestinas também, no  
combate contra a revolução 
 

comunista de 1935, cumprindo missões e 
cooperando com as Fôrças Armadas, quando 
transferidos para a reserva remunerada 
serão, em seguida, promovidos ao pôsto 
imediato porque razão injusta excluírem-se 
desses favores ou benefícios os militares das 
Policiais Estaduais que prestaram idênticos 
serviços? Não nos parece que em se 
estendendo esses benefícios aos membros 
da Polícia Militar, seja a Constituição ferida 
de vez que é ela mesma que diz no seu 
artigo 183 que as polícias militares são como 
fôrças auxiliares reservas do Exército e 
acrescenta no § único desse artigo que 
quando mobilizado a serviço da União  
em tempo de guerra externa ou  
civil, o seu pessoal gozará das  
mesmas vantagens atribuídas ao pessoal do 
Exército. 

Assim, pensam que o projeto deve ser 
aprovado como e pela forma que está 
redigido. 

Sala das Sessões, em 15 de julho de 
1953 – Onofre Gomes, Presidente. – Mário 
Mota, Relator. – Magalhães Barata – Roberto 
Glasser. 

 
PARECER 

 
Nº 636, de 1953 

 
Da Comissão de Economia sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1952, que 
institui a cadeira Vitivinicultura, na Escola de 
Agronomia e Veterinária da Universidade do 
Rio Grande do Sul. 

 
Relator: Sr. Landulpho Aves. 
O presente projeto nº 47, de 1952, 

institue a cadeira de Vitivinicultura na Escola 
de Agronomia e Veterinária da Universidade 
do Rio Grande do Sul. 

Co-autor da proposição, não tenho 
senão argumento em favor da medida que 
êle encerra, a da criação de uma cadeira de 
Vitivinicultura na Escola de Agronomia e 
Veterinária do Rio Grande do Sul. 

O grande desenvolvimento que vai 
tomando a cultura e industrialização da uva 
no País, particularmente do grande Estado 
meridional, está a exigir ao preparo o País 
com recursos modernos em técnica, para 
fazer face a esse desenvolvimento. E o 
caminho é precisamente este – o da criação 
da cadeira de Vitivinicultura nas escolas 
agronômicas do Sul do País. E com o rápido 
desdobrar dos conhecimentos técnicos que 
devemos ter nesse ramo de atividade rural, 
devem-se criar os institutos especializados 
de pesquiza e de defesa da produção, 
particularmente na sua fase de lavoura e 
produção vinícula  

Não devemos retardar essas medidas. 
Daí a necessidade da providência 

prevista neste projeto e a conveniência de 
sua aprovação. 

Sala de Leitura do Senado Federal, em 
20 de abril de 1953 – Pereira Pinto, 
Presidente – Landulpho Alves, Relator – Júlio 
Leite. – Plínio Pompeu. – Euclides Vieira. 

 
PARECER 

 
Nº 637, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e Cultura 

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 
1952, que institui a cadeira de Vitinicultura na 
Escola de Agronomia e Veterinária da 
Universidade do Rio Grande do Sul. 

 
Relator: Sr. Flávio de Guimarães. 
O projeto em referência visa a que seja 

criada na Escola de Agronomia e Veterinária, 
da Universidade do Rio Grande do Sul, a 
cadeira de Vitinicultura, e determina que os 
cargos sejam providos por meio de concurso. 

A formação de mentalidades brasileiras 
mais afeita à técnica dos pro- 
 

blemas, à substância da vida dos indivíduos 
e da nação, vai corrigindo o que se forma, 
apenas nos compêndios ou em linhas  
gerais, sem preparar o homem para seu 
destino. 

O desajuste da cultura humana e das 
conclusões outrora mais ou menos  
tranqüilas ainda mergulham nos 
sustentáculos orientadores da civilização 
ocidental. 

Vigo Brandel reconhece na cultura do 
ocidente três grandes tradições: 

a) O culto da inteligência pura, herdada 
pelos gregos; 

b) O direito racional proveniente dos 
romanos; 

c) O sentido profundo da vida interior e 
da missão a cumprir característica  
da tradição judaico-cristã  
(Sociologia Educacional, Fernando de 
Azevedo). 

A técnica surgiu, não só pela divisão do 
trabalho, como também para dar ao homem 
mais confôrto material e é condição precípua 
de vida para o destino das nacionalidades e 
´´e de alta transcendência para a vida 
universal. E complemento do revigoramento 
da cultura estética, religiosa e espiritual do 
homem quando é compreendida dentro da 
antinomia formulada pelo senhor Fernando 
de Azevedo. 

"Não se pode adquirir uma  
ampla cultura científica sem se limitar  
bem num domínio qualquer; não se  
pode tornar especialista  
perfeito sem conhecimentos científicos 
extensos". 

Todavia, o estudo de disciplina 
especializada a qualquer atividade humana 
pode der feito com amplo conhecimento de 
cultura geral ou de "conhecimentos científicos 
extensos". 

Portanto tôda vez que nos depare 
projeto que busca o aperfeiçoamento do 
homem através da técnica, para melhoria da 
vida humana, como o projeto de que se trata, 
não temos dúvida em lhe dar o  
nosso assentimento para sua ampla 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 20 de  
maio de 1953. – Flávio Guimarães, 
Presidente e Relator. – Hamilton  
Nogueira – Arêa Leão – Cícero de 
Vasconcelos. 

 
PARECER 

 
Nº 638, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado número 47, de 
1952, que institui a cadeira de Vitinicultura, 
na Escola de Agronomia e Veterinária da 
Universidade do Rio Grande do Sul. 

 
Relator: Sr. Apolônio Sales. 
O presente projeto cria cadeira de 

vitinicultura na Escola de Agronomia e 
Veterinária da Universidade do Rio Grande 
do Sul. 

O projeto originou-se de emenda do 
Senado apresentada a outro. 

Como a Comissão de Justiça 
pronunciou-se por sua inconstitucionalidade, 
porque cria cargo público em serviço 
existente, julgamos que seria oportuno,  
na forma do Regimento, solicitar  
o pronunciamento do plenário em  
tôrno da matéria antes de nosso parecer 
definitivo. 

Nessas condições propõe que o 
presente projeto seja encaminhado à Mesa 
para os devidos fins. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de julho de 
1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Apolônio 
Sales, Redator. – Veloso Borges. – 
Domingos Velasco. – Alvaro Adolfo. – Alberto 
Pasqualini. – Ferreira de Souza. – Joaquim 
Pires. 

PARECER 
 

Nº 639, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 
1953, que concede a pensão mensal de Cr$ 
4.000,00 à viúva e filhas solteiras do 
professor Arduíno Fontes Bolívar. 

 
O nobre deputado Magalhães Pinto 

levado por um sentimento filantrópico mais 
do que pelo nome que lembra o grande 
caudilho libertador das Províncias 
Espanholas da América Meridional 
apresentou o projeto, ora sob o nosso 
julgamento, concedendo uma pensão vitalícia 
de Cr$ 4.000,00 à viúva e filhas solteiras do 
Professor Arduino Pontes Bolívar, que 
faleceu sem deixá-las amparadas pelo 
Instituto dos Servidores do Estado. É justo 
que não se deixe naufragar nos horrores da 
miséria as senhoras desamparadas pela 
imprevidência ao descaso do Chefe da 
Família; mas é um precedente nocivo. Tem-
se dado pensões vultosas a famílias de 
homens ilustres sabidamente que deixaram 
fortunas polpudas, não é demais, portanto, o 
socorrermos aquela que se encontra às 
portas da indigência. 

É um mal que se justifica êsse caso 
presente mas que não se profere em 
detrimento dos Institutos de Previdência e 
mesmo dos Cofres Públicos. 

Somos pela aprovação do Projeto pela 
sua constitucionalidade. 

Sala Ruy Barbosa, em 19 de maio de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente, – 
Joaquim Pires, Relator. – Atilio Vivacqua – 
Luiz Tinoco – Ferreira de Souza – Aloysio de 
Carvalho, pela conclusão. – Anisio Jobim, 
vencido. 

 
PARECER 

 
Nº 640, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
55 de 1953, que concede à viúva e filhas 
solteiras do professor Arduino Fontes Bolívar 
a pensão mensal de Cr$ 4.000,00. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza 
O projeto de Lei nº 55 de 1953, 

originário da Câmara dos Deputados 
concede à viúva e filhas solteiras do 
professor Arduíno Fontes Bolivar a pensão 
de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) 
mensais.  

Assinaram a proposição em apreço 
todos os representantes das correntes 
polÍticas do Estado de Minas Gerais com 
assento na Câmara dos Deputados. 
Informam eles visar a medida a amparar a 
situação da família do de cujus, que ficou 
sem qualquer pensão ou montepio. 

A pensão prevista no projeto é quase uma 
reparação. O extinto era um notável humanista e 
brilhante homem de letras, tendo consagrado 
toda sua vida ao magistério secundário e 
superior. Mas faleceu logo após ter se verificado 
a federalização da Universidade de Minas 
Gerais, na qual exercia, já septuagenário, o 
cargo de professor catedrático da Faculdade de 
Filosofia, o que equivale a dizer, já então na 
qualidade de servidor federal. Dado ter atingido o 
limite da idade, não logrou inscrever-se como 
segurado no IPASE, disto resultando  
não ter deixado a família qualquer pecúlio ou 
pensão. 

A Comissão de Finanças tem aberto várias 
excesões ao seu critério de pensões para os 
grandes homens nacionais, aos quais  
ela equipara os professôres, por mais modestos 
que sejam. Entre esses estão os  
casos do Maestro Carlos Mesquita e do 
professor Joaquim Tavares Viana, sôbre os 
quais versam os seus pareceres nú- 
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meros 1.287, de 1950 e 1.320, de 1952, 
respectivamente. 

Nestas condições, esta Comissão 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Ferreira de Sousa. Relator, – Alvaro 
Adolfo. – Joaquim Pires. – Domingos 
Velasco. – Veloso Borges. – Apolônio 
Sales. – Ismar de Góes. 

 
PARECER 

 
Nº 641, de 1353 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara numero 71-53, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
3.615.850,00 para pagamento de salário-
família a servidores da Rede de Viação 
Cearense e da Viação Férrea FederaI 
Leste Brasileiro. 

 
Relator: Sr. Alvaro Adolfo 
1. O Sr. Presidente da República em 

Mensagem que dirigiu ao Congresso, a 22 
de novembro de I952, submete à 
consideração êste ante projeto de lei, em 
que pode ser autorizado o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
suplementar de Cr$ 3.615.850,00 (três 
milhões seiscentos e quinze mil 
oitocentos e cinqüenta cruzeiros) para 
atender ao pagamento de salário família a 
servidores da Rede de Viação Cearense e 
da Viação Férrea Leste Brasileiro, em 
vista da insuficiência da dotação globral 
da Verba 3 – Serviços e Encargos, 
Consignação IV – Assistência e 
Previdência Social, Sub-consignação 60 – 
Salário-família, 04, daquele Ministério. 

A Câmara dos Deputados concedeu, 
porém, o crédito especial correspondente, 
uma vez que, tendo sido votado somente 
no corrente exercido já encerrado o de 
1952, não seria mais possível aquela 
suplementação, pela forma proposta na 
mensagem presidencial. 

Trata-se de atender à despesa 
necessária, em virtude de lei, para a qual 
não há crédito suficiente no Orçamento. 

2. Somos, por isso, pela aprovação 
do projeto pelo Senado. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente – 
Alvaro Adolfo – Relator. – Alberto 
Pasqualini. – Apolônio Sales. – Ismar de 
Góes. – Veloso Borges. – Joaquim Pires. 
– Ferreira de Souza. – Domingos Velasco. 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora 
do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Francisco Gallotti, primeiro orador inscrito. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, tenho em mãos carta que recebi 
da cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina, que me honro de representar nesta 
Casa. 

O SR ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Com muito brilho, aliás. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ... e que 
me foi endereçada pelo Sr. Diretor Presidente 
da Companhia Importadora "Jobrasil". 
O assunto da carta tem sido focalizado, no 
Senado da República, por vários de seus 
membros, muito especialmente pelo nobre 
representante do Distrito Federal, o eminente 
colega Senador Alencastro Guimarães. 
O industrial catarinense, criticando a atuação 
da CEXIM, assim inicia suas considerações: 

"Prezado Senhor: 
Seguindo normas adotadas pela 

Democracia, dirigimo-nos hoje A V. Ex.ª, 
expondo o que segue e pedindo a sua 
interferência junto à Câmara do Senado, a fim 
de promover o saneamento, por meios 
adequados, do sistema deficiente e prejudicial 
à economia do país, com que a Carteira de 
Exportação e Importação do Banco do Brasil 
 

S. A. (CEXIM), vem regendo a  
permuta de mercadorias entre e Brasil e o 
exterior. 

A finalidade com que foi instituída a 
CEXIM não foi outra senão a de 
disciplinar as importações e exportações 
por meio de licenciamento prévio, 
finalidade esta que, infelizmente, não foi 
atingida, pois, como é público e notório, 
tanto a importação como a exportação 
acham-se em estado de completa 
anarquia, graças a incompetência, falta 
de tino comercial e – por que não fazê-lo? 
– ao regime de "marmeladas"  
e favoritismo, adotado por seus 
dirigentes. 

Citamos, em seguida, alguns fatos 
incontestáveis, pelos quais a CEXIM, 
como órgão controlador há de assumir a 
responsabilidade. 

1) Ao início das hostilidades na 
Coréia, em junho de 1950, existiu, por 
parte dos tradicionais importadores de 
matérias primas e produtos essenciais, 
uma natural e forte tendência para 
acumular, em nosso país, suficiente 
estoque dêsses produtos. Houve esta 
tendência, prevendo-se que em pouco 
tempo tôdas essas mercadorias iriam 
escassear no mercado internacional e 
seriam, porisso, sujeitas a majoração de 
preços. A CEXIM, porém, usando de seus 
poderes, denegou a maioria dos pedidos, 
liberando somente uma minoria dos 
mesmos. O inevitável aconteceu: tôdas 
as matérias primas subiram de preço 
Então, em maio de 1951, ou seja um ano 
após a irrupção do conflito coreano para 
surpreza geral do comércio importador, a 
CEXIM houve por bem conceder licenças 
de tôda espécie e em abundância. 
Infelizmente, essas sòmente em poucos 
casos puderam ser utilizadas pelos 
importadores, porque no interim os países 
ligados direta ou indiretamente àquele 
conflito tinham absorvido a produção e as 
matérias primas, ainda disponíveis, 
tiveram os seus preços duplicados e em 
casos até triplicados. 

A economia do país recebeu com 
isto um rude golpe, pois foi esta tática 
burocrática que levou o Brasil a contrair 
as elevadas dívidas no exterior. O órgão 
do govêrno; dotado de plenos poderes 
para asegurar o equilíbrio financeiro, 
deixou passar o momento oportuno – 
apesar das insistentes alegações e avisos 
de alerta por parte do comércio – para 
suprir o mercado nacional com matérias 
primas e produtos a preços baixos. Nêste 
ano, 1951, a CEXIM provocou  
o desequilíbrio da balança de 
pagamentos e feriu o nosso crédito no 
exterior". 

Assim, Sr. Presidente, a 
imprevidência da CEXIM, que deveria ter 
procurado acumular matérias primas de 
absoluta necessidade à nossa vida 
industrial e agrícola, determinou o 
inevitável: a sua falta no mercado, assim 
como a de peças essenciais, além do 
encarecimento de tôdas as utilidades, o 
que constituiu rude golpe na economia 
brasileira. 

Depois dêses comentários, declara o 
signatário da carta: 

"Concluimos daí que falta a CEXIM o 
tino comercial, indispensável em 
transações comerciais, como  
são as permutas de mercadorias entre 
países." 

Em seguida, estuda o missivista, 
grande industrial catarinense, os 
convênios concluídos com diversos 
países. Diz êle: 

"2) Foram, por nosso govêrno, 
concluídos convênios com diversos 
países: Austria, Espanha, França, Itália, 
Iugoslávia, Alemanha, Japão, etc. e 
nestes convênios estavam rigorosamente 
previstas as mercadorias e respectivas 
quantias a importar e a exportar. Estes 
 

dados não foram observados pela 
CEXIM, nem dentro do limite para os 
diversos grupos de mercadorias a 
importar pelo Brasil, nem para a 
importância total dos diversos 
convênios. Em alguns grupos e 
justamente em grupos que 
mencionaram mercadorias de menor 
necessidade foram concedidas licenças 
para importação muito acima das 
quantidades fixadas no convênio e 
prejudicados, com isto, outros grupos 
compreendendo mercadorias de muito 
maior importância para nossa 
economia. 

Em resposta às justas 
reclamações dos importadores de 
mercadorias ou materiais dos grupos 
que sofreram o corte, a CEXIM 
prometeu "rateios" posteriores, que 
nunca se realizaram. Para citar um 
único exemplo, de como a CEXIM 
passou por cima das quantidades do 
convênio firmado entre os govêrnos do 
Brasil e de outras nações, segue  
abaixo o caso do contrato com a 
Alemanha: 

No convênio foi prevista a troca de 
mercadorias no valor total de 115 
milhões de dólares. A CEXIM, porém, 
concedeu licenças de tal monta e tão 
indiscriminadamente que, hoje, a nossa 
divida para com a Alemanha atinge a 
cifra enorme de cêrca de 9 milhões de 
dólares, forçando o nossa país a 
assumir atitudes bastante vexatória, 
como é a de consertar um empréstimo 
como o país que ha pouco tempo teve 
a sua economia totalmente destruída 
pela guerra. No caso da Alemanha, 
pois, ou a CEXIM passou 
deliberadamente os limites fixados, ou 
então o seu sistema de controle não 
funciona absolutamente e ela mesma, a 
CEXIM, foi surpreendida pelo  
fato de que as quantias deliberadas 
para as nossas importações  
passaram longe das estipuladas no 
convênio. 

Citando outro caso de descontrôle, 
indicamos que dos dados existentes no 
Serviço de Estatística Econômica e 
Financeira do Ministério da Fazenda, 
verifica-se que o Brasil importou em 
1950 a quantidade de 71.121 quilos de 
mercúrio, passando em 1951 para 
65.888 quilos e em 1952 para 9.730 
quilos. Em 1953, porém, consta entre 
as licenças concedidas no período de 
16 a 30 de abril, a de nº 7706-246799 – 
Companhia Nitro-Quimica Brasileira, 
com 125.000 quilos de mercúrio, no 
valor de Cr$ 14.489.280,00 ou sejam 
US$ 774.000,00; procedência: Itália. 
Como se vê, uma firma somente, 
recebeu licença para importar mercúrio 
numa quantidade 13 vezes superior às 
importações do país inteiro durante o 
ano de 1952 e 15 vezes maior do que a 
cota prevista no convênio para este 
artigo. 

Concluímos daí, que falta à CEXIM 
a capacidade de dirigir e supervisar o 
nosso comércio com o exterior". 

Em seguida, o autor da missiva 
estuda a questão da licença  
concedida para mercadorias 
inteiramente supérfluas. Diz êle: 

"3) Ainda em 1952, com pleno 
conhecimento da péssima situação 
financeira de nosso país, a CEXIM 
continuou esbanjando as nossas 
preciosas e escassas divisas, 
concedendo licenças para mercadorias 
completamente supérfluas, como 
sejam: 

Tecidos ingleses: quais 
consideramos supérfluos pelo fato de 
existirem no país indústrias  
textis perfeitamente à altura, 
produzindo variedades e padrões 
superiores às do exterior 

 

Peles francesas: idem, por ser artigo 
de luxo. 

Nozes e amêndoas: não podem 
ser consideradas totalmente 
supérfluos, porém, foram importadas 
pela "COFAP" em época imprópria, no 
mês de maio 

Automóveis: embora 
reconhecendo que deve haver uma 
determinada importação de 
automóveis, somos de opinião que a 
importação de caminhões deve 
merecer absoluta preferência: mas isto 
não aconteceu, pois, como mostra o 
quadro abaixo, especificando as 
ilegível para veículos, concedidas no 
período de julho de 1952 a fevereiro de 
1953, verifica-se que o valor concedido 
para licenças de automóveis foi quatro 
vezes superior àquele que a C. E. X. I. 
M. concedeu para os outros veículos: 
 

 Cr$ 
Automóveis................... 227.102.187,00 
Caminhonetas............... 40.183.550.00 
Auto-ônobus.................. 9.337.335,00 
Caminhões basculantes 6.945.400.00 
Caminhões.................... 144.355,00 

 
Os dados acima foram escolhidos 

ao acaso, entre muitos outros e 
somente para ilustrar mais um 
absurdo do procedimento da CEXIM. 

Concluímos dai que a CEXIM 
mesmo com conhecimento da situação 
precária, que ela mesma criou, não 
procura sanar os males da nossa 
economia, ao contrário, continua a 
desperdiçar as escassas divisas em 
mercadorias não essenciaisenquanto 
nega licença para as essenciais. 

O item 4º refere-se à seguinte 
noticia, publicada no "Correio da 
Manhã", de 16 de junho de ilegível, 
de clara missivista: 

"A firma Duperial estipulou em 
seus pedidos de licença de 
importação para sóda cáustica o 
preço de Cr$ 2,06, por quilo CIF-RIO; 
a firma D. Magalhães declarou o 
mesmo preço a firma A. S. 
Krauthammer também. Mais adiante, 
porém uma outra firma que consta ser 
favorita da CEXIM, conseguiu, por 
incrível que pareça, uma licença para 
importar 500.000 quilos de soda 
cáustica da Áustria ao preço de Cr$ 
4,75 por quilo, total de Cr$ 
2.377.500.00 ou seja mais de 100%, 
superior ao preço do mercado 
mundial. 

Diante desta notícia não ficamos 
mais admirados com as inúmeras 
licenças de importação de 
automóveis, concedidas a 
particulares "sem a cobertura 
cambial" Citamos "O Economista", 
página 3 de 11 de maio de 1953, 
onde a CEXIM publica uma parte das 
licenças concedidas no período entre 
as quais figuram 44 licenças  
para automóveis "sem cobertura 
cambial". 

Ora, estes automóveis foram 
pagos de uma ou de outra maneira e 
forçosamente em dólares, pois não 
acreditamos que o Tio Sam os tenha 
enviado de presente. Achamos que, 
antes de ser concedida uma licença 
dessa espécie, seria muito melhor 
liberar a economia do contrôle da 
CEXIM, porque neste caso todas 
essas manobras teriam perdido a 
razão de ser, visto não mais 
oferecerem lucros ilícitos. 

Esclarece ainda o "Correio da 
Manhã", a manobra que poderia ser 
feita com o sobre-preço com o  
qual esta mercadoria foi  
onerada, para criar fundos no exterior 
da seguinte maneira: A beneficiada 
não poderá vender essa soda  
no preço corrente, no mercado 
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tendo assim de vendê-la através de 
certas manobras, graças às quais o lucro 
ficará em sua filial em Paris. E lá se vai o 
imposto de renda... Ela pagará ao câmbio 
oficial a fatura total dessa importação. 
Como a fatura está majorada de mais do 
dobro, o milhão de cruzeiros pagos a 
mais será revendido no cambio negro a 
dólar na base de Cr$ 48,60 ou mais. Isto 
significa que a diferença entre Cr$ 18,72 
mais o impôsto de ilegível, ou seja mais 
ou menos Cr$ 20,00 e o preço no câmbio 
negro lhe podera dar um lucro de Cr$ 
20,00 por dólar, ao todo – Cr$ 
2.800.000,00. 

Do acordo com o exportador 
austríaco a firma, contudo, poderá vender 
em Paris para os Estados Unidos ou 
outros países onde não haja convênio – 
mercadorias austríacas, que serão  
pagas na Áustria com essa diferença  
de preço da soda cáustica exportada  
para o Brasil, em ilegível austríacas.  
Com a transferência assim feita,  
o importador favorecido embolsará  
ao câmbio que vigorar na ilegível de  
aumento de preço de fatura pago ao 
câmbio oficial. 

Prossegue o autor da carta: 
“Digno de mensão e também o caso 

das bicicletas, inexplicavel em vista dos 
próprios critérios criados pela CEXIM. 
Entre outras a nossa firma encaminhou 
inúmeros pedidos tanto em 1951  
como em 1952 e todos eles  
foram denegados, primeiro com  
a alegação "licenciamento suspenso", 
"conveniência cambial" posteriormente 
com o aviso de que iria haver  
rateio e mais tarde sob a alegação de que 
o rateio não foi realizado. Tudo isto, 
apesar de que temos tradição como 
importadores de bicicletas desde a ano de 
1946 

Mas, apesar de estar o licenciamento 
suspenso e com rateios que não se 
realizaram, o Brasil importou: em 1951 – 
285.967 bicicletas, valor Cr$ 
134.356.043,00; em 1952 – 180.840 
bicicletas, valor Cr$ 100.218.640,00. 

Como se vê, portanto, enquanto os 
nossos pedidos foram denegados, outras 
firmas favoritas da CEXIM foram 
contempladas com licenças para 
quantidade maiores que o total das 
importações de 1950, quando foram 
importadas somente 209.923 bicicletas, 
no valor de Cr$ 88.802.230,00. Significa 
isto, que em 1951 o Brasil importou Cr$ 
44,563.813,00, mais em bicicletas do que 
no ano anterior e 1952 a importação 
sobrepujou valor do ano de 1950 em Cr$ 
10.416.419,00. 

Concluímos dai que existe 
inegàvelmente favoritismo na concessão 
de licenças, porque, como se explica que 
firmas tradicionais importadoras tiveram 
os seus pedidos denegados, enquanto 
firmas ou pessoas, sem tradição, porém 
com melhores relações na CEXIM, 
obtiveram licença para importar 
mercadorias nas condições acima? 

O SR ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– V. Ex.ª permite um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Com todo o prazer. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Na Alfândega do Rio de 
Janeiro, em 1951, existiam cêrca de sete 
mil firmas importadoras registradas. Em 
fins de 1952 o número atingiu a doze mil, 
tal a vantagem de negócios que a CEXIM 
oferece. O melhor negócio, atualmente é 
uma firma importadora obter licença na 
CEXIM. Agradeço o aparte esclarecedor 
de V. Ex.ª. Penso, porém, que a CEXIM 
 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
nunca devia dar preferência a firmas 
novas que se organizam para explorar 
esse comércio, deixando de lado, de 
maneira enganadora, as firmas com 
muitos anos de tradição. 

O SR.ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– São razões do coração, que, como V. 
Ex.ª sabe, comandam a CEXIM mais que 
as razões da cabeça. 

O SR. FRANCISCO. GALLOTTI: – 
Em seguida o missivista estuda o 
indeferimento de licenças de importação 
de determinadas peças para a indústria, 
agricultura e obras em geral. Os pedidos 
para importação de máquinas não 
constam, absolutamente, da tradição 
nacional e a ilegível possue um relatório 
em que demonstra da maneira mais 
cabal, a verdade da ilegível Conclui 
dizendo que a CEXIM não é administrada 
por homens que possuam dados 
estatísticos e atualizados que permitam 
expedir pareceres justos quando quanto à 
importação de peças. 

Continua o missivista: 
"Muitos pedidos de importação para 

peças, etc. de veículos ou maquinas 
foram renegados pela CEXlM sob a 
alegação “na produção nacional". Ora, se 
o material de que necessitam as nossas 
indústrias de montagem estia as portas 
em qualidade e a preços convenientes, 
qual seria a industria que ainda queria 
importar mais? Os pedidos de importação 
dirigidos a CEXIM, são causados, 
justamente pela falta de material, a sua 
deficiência ou pelo fator preço e não pelo 
simples gosto de importar da firma 
solicitante. A CEXIM, porém, parece 
ignorar, completamente a velha lei da 
procura e oferta, que, durante séculos e 
milênios, dirigiu e regeu automaticamente 
o comércio em tôdas as partes ao mundo, 
até que, enfim, no Brasil, pela Lei de 
Licenciamento Previo, foi ver ainda, quem 
defendesse o abolida e revogada. Pode 
ha sistema da economia "planejada", 
pelos poderes publicos; pode haver quem 
ache antiquada a lei da procura e oferta e 
também a iniciativa privada como 
inspiradora ao desenvolvimento; porém, 
então êste alguem deve, pelo menos, 
concordar que êsses poderes públicos, 
dirigidos e controlando, escolhem homens 
capazes e que possuam os 
indispensáveis conhecimentos da noscio 
e das necessidades de ambos sa 
industria e do nosso comer- Mas 
justamente este não é o caso. Citamos ai 
somente um exemplo: a Sorocabana foi 
denegado um pedido de importação para 
aros de aço laminado, usados na 
construção de vagões frigoríficos, e isto, 
após um "estudo", de um ano e com o 
despacho "há produção nacional". Mas, 
não há essa produção: A CEXIM estava 
errada com se uparecer, como, alias, 
com muitos oturos também. A 
Sorocabana recorreu e provou a 
inexistência da produção nacional dêsses 
aros, recebendo então a licença. 

Concluímos daí que a CEXIM não é 
administrada por homens que possuam 
os dados estatisticos e atualizados que 
lhes permitam expedir pareceres justos. 
E' um paradoxo quase humoristico que 
justamente o importador (o controlador), 
tenha que ensinar a CEXIM (a que 
controla), a) que existe produção nacional 
para rodas de ferro fundido, coquilado e 
b) que não existe essa produção nacional 
para aros de aço laminado. 

Fica provado daí que o fabricante  
ou importador, cada qual no seu ramo 
sempre estão muito melhor informados 
 

do que um órgão qualquer que pretende 
ter tais conhecimentos, mas 
absolutamente não os possui. 

E' completamente impossível que um  
único orgão, mesmo com um número 
elevado de Seções e Assessorias 
técnicas, tenha pleno conhecimento de 
todos os processos de fabricação de 
todas os produtos existentes em um país 
da extensão e complexidade do nosso e 
ainda em uma era de industrialização 
acelerada. Estatísticas de 1950 não são 
mais atuais... Nós e cada um em seu 
ramo sabemos disco; a CEXIM, porem, 
parece ignorar este fato também. Poderá 
V. S.ª obter abundância de dados junto à 
administração do jornal  
"Correio da Manhã" dessa capital, jornal 
pioneiro que visa a campanha de 
moralização da CEXIM e a abolição do 
contrôle do comércio e indústria e demais 
classes. 

Verdade é que a CEXIM elaborou, 
com o seu Aviso nº 315, para o segundo 
semestre de 1953, um novo plano de 
licenciamento em grupos, no qual ela 
promete fazer um licenciamento conforme 
as disponibilidades cambiais existentes, 
dentro dos acordos internacionais e 
dentro das necessidades do mercado 
nacional. Porém, também este "novo" 
plano não virá sanar as irregularidades 
que atualmente existem na CEXIM e 
também não corresponde à real 
necessidades do nosso pais, senão 
vejamos: A CEXIM, com seu novo plano, 
coloca determinadas mercadorias de 
absoluta necessidade na impossibilidade 
de serem importadas porque concede  
licenças somente para as mesmas, se 
forem para coberturas com divisas 
adquiridas no mercado do câmbio livre. 
Citemos um exemplo: 

Um chassis de caminhão a óleo 
cru, da marca "M.A.N." tipo MK-Z6, de 
130 HP, com capacidade de carga para 
8 a 10 toneladas, que nos custava até 
agora, importado no câmbio oficial, 
equipado aqui com pneus e câmaras de 
ar, cêrca de Cr$ 240.000,00, pôsto no 
nosso armazem em Joinville e foi 
vendido a Cr$ 300.000,00 para 
pagamento à vista e Cr$ 320.000,00 
para pagamento em 12 prestações 
mensais. O mesmo caminhão, importado 
no câmbio livre, tomando o dólar na 
base de Cr$ 45,00, nos custaria também 
com pneus e câmaras de ar adquiridos 
aqui, Cr$ 510.000,00 aproximadamente, 
pôsto no nosso armazem, ou seja mais 
do que o dobro e o que significará que 
se vendermos êsse veículo na mesma 
baase, o preço para pagamento à vista 
seria de Cr$ 535.000,00 e para 
liquidação em 12 prestações mensais 
Cr$ 680.000,00. Ora, é totalmente 
impossivel que uma emprêsa de 
transportes possa inverter um  
capital de tal monta para um caminhão, 
a não ser que as taxas de fretes fossem 
dobradas, o que significaria uma 
elevação geral em todas as 
mercadorias, elevando assim, mias 
ainda, os produtos e gêneros 
alimentícios, bem como encarecerá 
novamente os  
preços para mercadorias de exportação  
que já estão elevados e já assim  
não podem competir com os preços 
mundiais. 

E' de se perguntar se a C.E.X.I.M., 
ao elaborar êste novo plano, não se 
lembrou de que o caminhão representa 
um fator decisivo nas transportes das 
zonas de produção aos centros 
consumidores êsse mesmo trans- 
 

porte que considerado com tôda razão, por 
nossos estadistas, como vital para a 
economia do país. E a CEXIM não se 
lembrou, tambem, que o licenciamento em 
grupos, em determinadas épocas, põe o 
nosso país à mercê dos fornecedores 
extrangeiros, os quais sabendo que o 
importador brasileiro somente poderá 
comprar em determinadas épocas 
estipularão o preço que lhes convier. Assim 
sendo, o importador para aproveitar alguma 
licença recebida, dentro do pouco prazo 
estipulado pela CEXIM, terá que aproveitar 
a primeira oferta e cujo sistema representa 
um novo e condenável processo de 
esbanjamento de divisas, pois, 
forçosamente, terá que pagar as 
mercadorias a preços bem mais elevados 
do que se lhe fosse possível comprar as 
mercadorias em épocas propicias e de 
países que leh oferecessem as melhores 
condições, como são as vantagens que 
oferece a magna lei da oferta e procura. 
Alem dessa desvantagem é preciso 
considerar também a procura e a falta de 
mercadorias no mercado interno, que ficará 
completamente descontrolado como por 
exemplo: falta cimento no mercado interno. 
O licenciamento somente está previsto 
entre 23-9-53 a 22 de outubro de 1953 e 
14-1-53 até 12-11-53. Falta chumbo 
virgem, cujo licenciamento sòmente está 
previsto para o periodo de 15 de julho a 13 
de agôsto de 1953 e 9-9 a 8-10-53.  
Faltam chapas de ferro lisas,  
galvanizadas de aço inoxidável,  
cujo licenciamento somente está  
previsto nos períodos de 19-8-53 até  
17 de setembro de 1953 e de 2 de 
setembro até 8 de outubro de 1953. Êste 
sistema naturalmente estipulará a prática 
do câmbio negro e encarecerá mais ainda 
o custo da vida que já se tornou quase 
insuportável. 

 E perguntamos mais: se este órgão, a 
CEXIM, não pode funcionar sem cometer 
êrros graves prejudiciais à economia 
nacional, por que então continuar a insistir 
no seu funcionamento? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES:– A CEXIM só serve para 
enriquecer meia duzia de cavalheiros, 
estabelecer entre nosso regime o de 
imoralidade, de negociatas e consolidar a 
ditadura econômica, precursora da ditadura 
política. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: — 
Obrigado a V. Ex ª. 

Continua a carta: 
"Para que serve a centralização em 

mãos da CEXIM de todos os assuntos 
relacionados com a nossa exportação e 
importação, se este vasto campo é 
demasiadamente grande para ser 
supervisado por um ou alguns? Para  
que reunir, ainda, a essa centralização  
os poderes de um ditador, se o sistema,  
em si já está errado? Para que não  
deixar que a economia do nosso país  
seja dirigida pelos homens dessa  
mesma economia? E pelos esforços  
dos cidadãos, animados pelo principio  
da livre iniciativa e adversos a  
tôda e qualquer espécie de ditadura". 

 O SR ALENCASTRO GUIMARÃES: 
– Muito bem! 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
"Apelamos, pois, a V. Ex ª Sr. Senador, 
para que, na qualidade de representante do 
povo laborioso de Santa Catarina,  
envide os seus melhores e enérgicos 
esforços para rejeitar a prorrogação  
da vigência da Lei nº 842, de 4 de outubro 
de 1949, que surbodina ao regime de 
licença prévia o nosso intercâmbio  
de importações e exportações com  
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o exterior, votando contra a sua prorrogação, 
ou em último caso para que a CEXIM seja 
destituida de seus poderes absolutos e desta 
forma a nossa economia libertada de seu 
principal fator de paralização e outra vez 
restaurada a livre iniciativa, para o bem de 
Santa Catarina e da Coletividade brasileira, 
solicitando para isso o decidido concurso dos 
seus nobres colegas dos demais estados da 
União. Com êsse passo, Sr. Senador, V. Ex.ª 
teria realizado uma obra de vulto em pról da 
independência da economia nacional, anseio 
de todo o comércio e indústria e classes  
em geral, merecendo reconhecimento e 
gratidão destas classes coletividade em 
geral. 

Estamos certos de poder contar com a 
sua peculiar atenção e apresentamos as 
nossas respeitosas saudações". 

Aí está, Sr. Presidente, o grito de um 
industrial catarinense e eu, que nesta  
Casa represento o povo do meu  
Estado, a indústria do meu Estado,  
o comércio do meu Estado, não  
posso deixar de atender ao apêlo que me é 
feito. 

Aguardarei oportunidade para me 
manifestar sôbre o Projeto que deve vir a 
esta Casa, respeito à continuação do 
funcionamento da CEXIM. (Muito bem! 
 Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

 
Durante o discurso do Senhor 

Francisco Gallotti, o Sr. Café Filho, 
Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Vespasiano Martins, 2º Secretário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

hora do expediente. 
O SR. MELLO VINNA (pela 

ordem): – Sr. Presidente, devendo 
reunir-se a Comissão de Relações 
Exteriores para tratar de matéria de sua 
competência e encontrando-se na 
Europa o nobre  
Senador Novaes Filho, solicito a 
designação de substituto para S. Ex. ª, 
naquela Comissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo 
ao requerimento do nobre Senador Mello 
Vianna, designo o nobre Senador Ruy 
Carneiro para substituir o ilustre 
Senador Novaes Filho na Comissão de 
Relações Exteriores. 

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

Tem a palavra o nobre  
Senador Hamilton Nogueira, segundo 
orador inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*):  
– Sr. Presidente, as autoridades 
administrativas do País ainda ignoram a 
Constituição de 1946. A impressão que 
temos que estão ainda deformadas pela 
Carta de 1937. Quando se trata de 
assegurar qualquer direito líquido ao 
funcionário público quase sempre êsse 
direito lhe é negado pelo espírito 
mesquinho do DASP. Os Senhores 
Senadores verão que minha afirmação 
se justifica no caso de que vou tratar 
esta tarde. Em 1950, em consequência 
da federalização de algumas faculdades 
de ensino superior, foram apresentados 
outros projetos federalizando os demais 
estabelecimento de ensino congêneres 
do país. Eram professôres, por exemplo: 
da Faculdade Fluminense de Medicina 
médicos militares, médicos do Corpo de 
Bombeiros e da Policia Militar do Distrito 
Federal. 

No Paraná, após a federalização da 
Faculdade, os professôres militares, nos 
têrmos de interpretação da 
administração ao § 3º do Art. 182, da 
Constituição foram transferidos, sem 
remuneração, para a reserva. 
Recorreram, então, à Justiça, a fim de 
que lhes fôsse assegurado, de acôrdo 
com a Constituição, o direito de 
acumularem o cargo de magistério com 
o cargo técnico. O cargo de professor 
não é de carreira; e só a incompati- 
 

bilidade de horários, o que não existia, 
poderia impedir a acumulação.  

A autoridade administrativa não o 
interpretou também outro caso de acôrdo 
com a Constituição: é o que diz respeito aos 
médicos do Corpo de Bombeiros e da Policia 
Militar do Distrito Federal. 

O Corpo de Bombeiros e as Polícias 
Militares – diz a Lei Maior – são considerados 
fôrças auxiliares, reservas do Exército, 
embora não façam parte das Fôrças 
Armadas; a qual é constituída pelo Exército, 
Marinha e Aeronáutica. E não pode  
a autoridade executiva basear-se  
em legislação do passado, e sim na 
Constituição. 

Dir-se-á que os médicos militares da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
tiveram as vantagens da lei que concede 
certas regalias aos convocados para a  
última guerra mundial. Assim não  
ocorreu, porém, por serem militares, mas 
porque a Carta Magna estabelece no art. 
183: 

"As Polícias Militares, instituídas para a 
segurança interna e a manutenção da ordem 
nos Estados, nos Territórios e no Distrito 
Federal, são consideradas, como fôrças 
auxiliares, reservas do Exército. 

Parágrafo único – Quando mobilizada a 
serviço da União em tempo de guerra externa 
ou civil, o seu pessoal gozará das  
mesmas vantagens atribuídas ao pessoal do 
Exército." 

Quer dizer: naquela circunstância 
serviram como soldados e, 
excepcionalmente, deviam ter aquelas 
vantagens. Dai, porém, chegar-se à 
conclusão de que as Polícias Militares e o 
Corpo de Bombeiros fazem parte das  
Fôrças Armadas é contrariar o texto da 
Constituição. 

Ainda mais, Sr. Presidente: ao Projeto 
de Lei, instituído o Código de Vencimentos 
dos Militares, foi ilegível, no Senado, 
emenda assim redigida: 

"Enquanto não tiverem legislação 
própria, as vantagens que a lei asegura ao 
pessoal do Corpo de Bombeiros e ao das 
Policias Militares serão também as 
asseguradas por esta lei." 

Se se deu essa redação à emenda, foi 
porque não fazem parte das Fôrças  
Armadas as Polícias Militares e o Corpo de 
Bombeiros. 

No projeto em trânsito na Câmara dos 
Deputados, que dispõe sôbre o Estatuto das 
Fôrças Armadas, foi apresentada emenda 
referente ao Corpo de Bombeiros e Policias 
Militares; e foi ela rejeitada, porque – 
afirmava o relator e assim entendeu a 
Comissão de Segurança Nacional – essas 
entidades não fazem parte das Fôrcas 
Armadas. 

Diante disso, Sr. Presidente, acredito – 
e não pode mesmo sofrer contestação –  
que a êsses professôres catedráticos  
da Faculdade Fluminense de  
Medicina assiste o direito de  
acumular, porque não há incompatibilidade 
de horários. 

Faço um apêlo às autoridades 
administrativas no sentido de reexaminarem 
a questão à luz do texto constitucional e das 
leis votadas pelo Congresso, assegurando 
aos professôres catedráticos o direito de 
acumularem. A acumulação é pela Carta 
Magna de 46, permitida em vários  
casos de magistério com cargos técnicos 
afins, desde que haja compatibilidade de 
horário. 

Faço êste apêlo, aliás justo, às 
autoridades administrativas, também para 
evitar sejam desmoralizadas pela Justiça, 
porque, acredito, o Judiciário dará ganho de 
causa a quantos a ele recorrerem, em defesa 
de seus direitos. 

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

 
Durante o discurso do Sr. Hamilton 

Nogueira o Sr. Vespasiano Martins, 2º 
Secretário deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Francisco Gallotti, 3º 
Secretário. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, terceiro orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Sr. Presidente, desisto da palavra. 

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

Não há outros oradores inscritos. 
O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor 

Presidente, costuma-se dizer que a boa 
justiça começa por casa. Em face dessa 
verdade, que a sabedoria popular dissemina, 
o Senado, por certo, não estranhará; após 
haver assistido e ouvido os muitos elogios 
que, nesta Casa, tenho feito ao honrado 
Prefeito do Distrito Federal, Coronel Dulcidio 
Cardoso, venha a esta tribuna reclamar 
contra a morosidade do Governador da 
cidade em responder aos meus 
requerimentos de informações ns. 42, de 2 
de março, 62, de 12 de março, 89, de 7 de 
abril e 114, de 6 de maio, todos dêste ano, 
versando matérias relevantes. O último, cuja 
demora da resposta já é de quase três 
meses, refere-se ao contrato da Companhia 
Telefônica Brasileira; e penso poder 
comentá-lo, representante que sou do povo 
carioca. 

Sr. Presidente, a reclamação que hoje 
formulo contra a morosidade do Governador 
da cidade, é para varrer minha testado. 
Quero saiba o povo carioca que estou atento 
aos seus interêsses: e a demora das 
informações solicitadas ao Prefeito da cidade 
poderá prejudicar o cumprimento do meu 
dever, tanto mais quanto o novo contrato com 
a Companhia Telefônica Brasileira está 
dividindo enormemente as opiniões na 
Câmara dos Senhores Vereadores. Tem 
recebido mesmo críticas e censuras dos 
jornais desta capital, que envolvem suspeitas 
contra autoridades e legisladores. 

Não compreendo, Sr. Presidente, por 
que o meu eminente amigo, Coronel Dulcídio 
Cardoso, está assim procedendo. Se fôsse 
desconsideração ao amigo, saberia cala-me; 
mas a desconsideração, já agora, é também 
ao Senado, que aprovou meus 
requerimentos. 

Concluo estas considerações, pedindo a 
V. Ex.ª, Sr. Presidente, a mercê de mandar 
renovar os ofícios, reclamando a resposta 
dos requerimentos a que me referi. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
 
Durante o discurso do senhor Mozart 

Lago, o Sr. Francisco Gallotti, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência que é o 
ilegível da pelo Sr. Café Filho, Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

um requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 207, de 1953 

 
Requeiro dispensa de interstício para 

que o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 28.125,00 para pagamento 
de diferença de vencimentos a funcionários 
daquele Ministério, cujos pareceres acabam 
de ser lidos, ilegível figuram na Ordem do 
Dia da sessão seguinte: 

Sala das Sessões, em 21 de julho de 
1953. – Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Pelo nobre 
Senador Mozart Lago foi enviado à Mesa um 
requerimento, que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 208, de 1953 
 

Nos têrmos do artigo 122. ilegível do 
Regimento, requeiro dispensa de interstício 
para o Projeto de Lei da 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Câmara dos Deputados nº 31, de 1953, que 
altera os Quadros de Pessoal das 
Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, 
Maranhão, Piauí, Paraíba e Pernambuco, a 
fim de ser incluído na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 21 de julho de 
1953. – Mozart Lago. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) 
(pela ordem): – Sr. Presidente peço a V. Ex.ª 
informe se os pareceres sôbre a matéria 
foram lidos na sessão de sexta-feira ou 
somente nesta. 

O SR. PRESIDENTE: – Procedeu-se, 
hoje, à leitura do último parecer. Em votação 
o requerimento. 

Queiram conservar-se sentados os 
Senhores Senadores que o aprovam. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. PRESIDENTE: – Veio ainda à 

Mesa um requerimento, que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
N. 209, de 1953 

 
Requeiro dispensa de interstício para 

que o Projeto de Lei da Câmara nº 239, de 
1952, cujos pareceres já foram lidos, seja 
incluído em Ordem do Dia 

Sala das Sessões, em 21 de julho de 
153. – Joaquim Pires. 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Alvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Pereira Pinto. 
Mario Motta. 
Ivo d'Aquino (13). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Clodomir Cardoso. 
 

Mathias Olympio. 
 

Plinio Pompeu. 
 

Velloso Borges. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Novaes Filho. 
 

Julio Leite. 
 

Walter Franco. 
 

Carlos Lindemberg. 
 

Attillio Vivacqua. 
 

Sá Tinoco. 
 

Bernardes Filho. 
 

Levindo Coelho. 
 

Cesar Vergueiro. 
 

Euclydes Vieira. 
 

ilegível Villasboas. 
 

Othon Mader. _ 
 

Alberto Pasqualini (20). 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a hora do 

expediente, passa se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única Projeto de 
Lei da Câmara número 147, de 1952, que 
concede pensão de Cr$ 3.000,00 a 
Raimundo Pessoa de Siqueira Campos, pai 
do herói militar Antônio de Siqueira Campos 
e sua espôsa Carlota de Siqueira Campos. 
(Com pareceres favoráreis números 573-53, 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 
574-53, da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
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Os Srs. Senadores que aprovam o 

projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

N. 147, DE 1952 
Concede pensão especial de Cr$ 

3.000,00 a Raimundo Pessoa de Siqueira 
Campos, pai do herói militar Antônio de 
Siqueira Campos, e a sua espôsa Carlota de 
Siqueira Campos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' concedida a Raimundo Pessoa 

de Siqueira Campos, pai do herói militar 
Antônio de Siqueira Campos e a sua espôsa 
Carlota de Siqueira Campos, a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) 
mensais. 

Art. 2º O pagamento da pensão referida 
no artigo 1º correrá por conta da dotação 
orçamentária do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União, e o sou 
valor não será reduzido pela morte de 
qualquer dos beneficiados. 

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

A sanção. 
O SR. PRESIDENTE: – Veio à mesa 

um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte 

 
REQUERIMENTO 

 
N. 210, de 1953 

 
Requeiro, com fundamento na letra "I" 

do art. 125 do Regimento Interno, preferência 
para a votação do Projeto de Resolução nº 
17 de 1953, do Senado – que concede 
licença ao Senador Novaes Filho para 
participar da representação do Brasil na 
Conferência Internacional do Açucar a 
realizar-se em Londres – de sorte que dita 
Resolução nº 17 seja votada logo em seguida 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 147 de 1952 
que figura no primeiro lugar da "Ordem do 
Dia" de hoje. 

Sala das Sessões do Senado Federal. 
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1953 – 

Mozart Lago. 
 

Votação, em discussão única, de 
Projeto de Resolução nº 17, de 1953, que 
concede licença ao Senhor Senador Novais 
Filho para participar da representação do 
Brasil na Conferência Internacional do 
Açucar, a realizar-se em Londres (Oferecido 
pela Comissão de Relações Exteriores como 
conclusão de seu parecer sôbre o 
Requerimento nº 195, de 1953). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. MOZART LAGO, para 

encaminhar a votação, pronuncia discurso 
que será publicado depois, 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Projeto. 

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

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

N. 17, de 1953 
 

Artigo único. E' concedida ao Senador 
Antônio de Novais Filho, nos têrmos do art. 49 da 
Constituição Federal e art. 24 do Regimento 
Interno, licença para participar da representação do 
Brasil na Conferência Internacional do Açúcar, a 
reaIizar-se em Londres no mês em curso. 

À Comissão de Redação. 
 

__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Votação em discussão única, de Projeto 
de Lei da Câmara n.º 197 de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça, o crédito especial de 
Cr$ 1.497.000,00, para completar o 
pagamento das pensões vitalícias dos 
veteranos da campanha acreana (Com 
pareceres ns. 585-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade: ilegivel 587-53 da de 
Finanças, oferecendo emenda). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder 
à verificação de votação solicitada pelo nobre 
Senador Aloysio de Carvalho. 

Queiram levantar-se os Senhores 
Senadores que votam a favor da emenda. 
(Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs Senadores 
que votaram a favor da emenda e levantar-se 
os que a rejeitam. (Pausa). 

Manifestaram-se pala aprovação da 
emenda 12 Srs. Senadores, e contra, 4. 

Não há número. Vai ser feita a 
chamada. 

(Procede-se à chamada). 
Respondem à chamada os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Prisco dos Santos. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Joaquim Pires. 
 

Onofre Gomes. 
 

Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Ruy Carneiro. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Ismar de Góes. 
 

Landulpho Alves. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

Pinto Alexo. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Mozart Lago. 
 

Mello Vianna. 
 

Domingos Velasco. 
 

Dário Cardoso. 
 

Costa Pereira. 
 

Mário Motta. 
 

Ivo d'Aquino. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Alfredo Simch. 
 

Camilo Mércio (27). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 27 Senhores Senadores. 
Está confirmada a falta de número para 

as votações. 
Passa-se à matéria em discussão. 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara n º 174, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo o abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial até a 
importância de Cr$ 2 000.000,00 para 
aquisição de biblioteca musical pertencente a 
Abraão Carvalho localizada no Distrito 
Federal (Com pareceres favoráveis números 
594-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça; 595-53, da de Educação e Cultura; e 
596-53, da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 

A votação fica adiada por falta de 
número. 

Discussão única do Parecer número 
ilegivel, de 1953, da Comissão de Redação. 
oferecendo redação final, ao Projeto de Lei 
da Câmara número 304, de 1950, que 
modifica o Decreto-lei nº 8.768, de 21 de 
janeiro de 1946, que concede aumento aos 
pensionistas do IPASE e dá outras 
providências 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça uso da 
palavra, encerro a discussão. 

A votação fica adiada por falta de 
número. 

Discussão única do Parecer número 
604, de 1953, da Comissão Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 114, de 1952, que 
aprova a Convenção Internacional que 
modificou a Convenção do Meiro, firmada em 
Paris, em 28-5-1875). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão.  

A votação fica adiada por falta de 
número. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Francisco Gallotti, orador inscrito depois da 
Ordem do Dia. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr. 
Presidente, na sessão do dia 16 quando 
discursava o meu eminente colega, Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, sôbre a crise, 
decorrente de fatores múltiplos, que envolve 
os serviços públicos de eletricidade, telefones 
e bondes, tive oportunidade de apartear, 
mais de uma vez, o eminente colega com o 
fim de esclarecer certos ângulos do assunto, 
embora tenha sempre o propósito, pelas 
razões que acentuei, de evitar manifestações 
em debates que interessam à Light. 

Sábado recebi, no meu sitio de Campo 
Grande, onde tinha ido descançar no fim da 
semana, esta carta do meu irmão Antônio 
que, apesar de conter algumas referências 
íntimas, me permito ler para esclarecimento 
do assuito: 

"Meu caro Chico. 
Acabo de ler, perplexo, o aparte que o 

Diário do Congresso, que hoje me chegou às 
mãos, de 17 de julho de 1953, pg. 6.669 o 
seguintes, registra como seu a um discurso 
do ilustre Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Segundo se lê, você teria afirmado que 
eu, em virtude de deliberação da Diretoria da 
Light, reunida, solicitara a você que sugerisse 
ao digno Prefeito General Mendes de Morais 
a encampação do serviço de bondes da 
Compahnia. 

Procurei, de imediato, entrar em contato 
com você, para me esclarecer sôbre o 
assunto; infelizmente, sua sobrinha Zair me 
informou que você estava no sitio, em Campo 
Grande. Não querendo deixar que passe o 
dia sem me manifestar sôbre o caso, 
apresso-me a dizer-lhe o seguinte: 

I – ao que me consta, nunca a Diretoria 
da Companhia se reuniu para deliberar sôbre 
a entrega do serviço de bondes à Prefeitura; 

II – inúmeras vezes, foi esclarecido à 
Preefitura, mesmo antes da gestão do digno 
Prefeito General Mendes de Morais, que, se 
o poder concedente se recusava a fixar 
tarifas justas, que permitissem à empresa 
concessionária melhorar e espandir o serviço 
– ilegivel prescreve a Constituição – 
preferível seria desde logo assumi-lo, ao 
invés de fazê-lo parecer ou de confiscá-lo 
lentamente por meio de tarifas de todo 
insuficientes. 

III – a êsse propósito, referi  
tais circunstâncias a você, como já  
o fiz a muitas ou pessoas  
 

todavia, nunca, em tempo algum. solicitei a 
você que interferisse junto à Prefeitura para 
alcançar qualquer solução de interêsse da 
Companhia neste ou em qualquer outro caso, 
da maior justiça que fôsse. E nunca o fiz pelo 
respeito que tenho a mim próprio e a você 
que, como Senador, aprecia atos do Prefeito. 

Certo de que deve haver alguma 
explicação, com a qual não consigo  
no momento atinar, para o que consta  
do "Diário do Congresso", peço a  
você o obséquio e uma palavra urgente a 
respeito. 

Um abraço efetuoso do irmão Antônio". 
O SR. PRESIDENTE: – reli o discurso 

do eminente Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
e encontrei, como aparte de minha autoria, o 
seguinte: 

"Estou convencido de que, houvesse a 
Light posto à disposição do seu corpo de 
engenheiros os recursos necessários, teriam 
sido realizadas as obras indispensáveis à 
solução dos problemas cruciantes com que 
nos debatemos". 

Não dei êste aparte. As palavras que 
contém foram proferidas, em seu discurso, 
pelo eminente Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

Notando alguns enganos no aparte, já 
então por mim proferido e que figura logo a 
seguir, procurei o Diretor da Taquigrafia e la 
pedi procedesse à revisão das notas 
taquigráficas nêsse ponto. 

Do ilustre Diretor, recebi as seguintes 
informações: 

"Figura no "Diário do Congresso" outro 
aparte atribuido a V. Ex.ª que se inicia com 
as seguintes palavras: "Em dado momento, 
quando administrava a cidade", etc. O que 
está publicado, para corresponder às 
palavras de V. Ex.ª, deve ser lido nêstes 
têrmos: 

"Em dado momento, quando 
administrava a cidade o grande Prefeito que 
foi o General Angelo Mendes de Morais, 
houve uma campanha tremenda contra a 
Light, devido ao seu péssimo servilço de 
bondes. Meu irmão – que é da diretoria da 
Light – falando-me, sugeriu transmitsse ao 
Prefeito Angelo Mendes de Morais a 
encampação do serviço de bondes da capital 
da República. Era, assim, eu o veículo  
dessa sugestão. Fui ao Prefeito e perguntei-
lhe: 

"O Senhor General, como Prefeito, não 
estaria disposto a estudar a encampação do 
serviço do bondes da capital da República? 

"Respondeu-me S. Ex.ª: – "Estaria, mas 
quanto vai essa gente querer pelo serviço? 
"Dei-lhe imediatamente a resposta: – "Nem 
dez centavos. Entregam tudo sem reservas, 
sem exigir a mínima importância à Prefeitura 
do Distrito Federal". O General Angelo 
Mendes de Morais retrucou, imediatamente: 
– "É dado? Então não quero". 

Estou certo de que V. Ex.ª desculpará 
êsses lamentáveis enganos, possivelmente 
oriundos da falta de microfones para os 
Senhores aparteantes e do natural atropêlo 
na ocasião dos apartes. 

Subscrevo-me com a mais elevada 
estima e consideração Euvaldo Peixoto – 
Diretor da Taquigrafia. 

Eram essas, Sr. Presidente, as 
declarações, que a titulo de retificação me 
obrigaram a vir à tribuna. (Muito bem!). 

Durante o discursos do Sr. Francisco 
Gallotti, o Sr. Café Filho, Presidente,  
deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ezechias da Rocha, 4.º 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há  
outros oradores inscritos depois da ordem do 
dia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sr. Presidente, venho à tribuna  
para corroborar as palavras pronunciadas 
pelo ilustre e eminente 
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Senador por Santa Catarina, Senhor 
Francisco Gallotti. 

Com efeito, quando proferi um discurso 
nesta Casa, comentando a situação da Light 
em face do racionamento da luz, houve 
ligeiro debate, em que tomou parte o nobre 
colega Senador Francisco Galotti. Na 
ocasião, rendendo as minhas homenagens 
aos engenheiros brasileiros que trabalham 
para aquela empresa, equipe de subido valor 
pela competência e pelo esfôrço. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Muito bem! 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
... declarei que, se não fôra a imprevidência 
da Light, por mim censurada, deixando de 
fornecer as quantias necessárias às obras, 
certamente estas teriam sido realizadas e a 
população da cidade não se encontraria na 
atual contingência. 

Assim, Sr. Presidente, tem razão o 
ilustre representante de Santa Catarina e, 
desde já, declaro que, dentro de breves dias, 
retornarei a falar sôbre o racionamento, para 
fazer ressaltar, mais uma vez, os aspectos da 
questão lá por mim focalizados, tornando-os 
mais nitidos e para êles reclamando a 
atenção dos que sejam responsáveis neste 
País, se ainda existe responsabilidade de 
alguns... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI:  – 
Racionamento cada vez mais ameaçador. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
... sobretudo quando estamos às vésperas de 
racionamento cada vez mais ameaçador. 

Em ilegivel – sabe – o Senado – não 
condenei o racionamento, nem poderia fazê-
lo, porque é naturalmente necessário. O que 
condenei, o que censurei, – e bem o 
perecebeu quem me escutou – o descaso 
revelado pela Light, sua imprevidência diante 
dos fatos que vieram a se suceder. 

Nem se diga, Sr. Presidente, que o 
responsável pelas atuais dificuldades é 
exclusivamente a estiagem que assolou as 
cabeceiras do Rio Paraíba. Na realidade, a 
obrigação da Light era de ter de há muito 
encarado o problema do abastecimento de 
energia elétrica à capital Federal com espírito 
mais prático e mais imediato. se o não o fez, 
foi porque não quis, pois dispõe de 
engenheiros da mais alta competência, 
dedicados a um serviço deveras notável. 

Se examinarmos os balanços dessa 
Companhia, verificamos que a maior parte 
das suas rendas tem sido canalizada para os 
Estados Unidos ou para o Canadá, onde tem 
sede, a titulo de dividendos e vantagens dos 
seus acionistas e banqueiros. 

O S R .  APOLÔNIO SALES:  – V. 
Ex.ª acha que êsse procedimento é errado, 
tratando-se de emprêsa estrangeira? 

O SR. KERGINALDO CAVACANTI: – 
Não estou sustentando essa tese nobre 
colega. Afirmo, sim, que, qualquer companhia 
concessionária de serviço público deve 
primeiramente, levar suas obrigações de 
servir à população; somente depois é que 
deverá, desviar as sobras para atender a 
seus acionistas. 

O SR. APOLÔNIO SALES: – Folgo 
em ter proporcionado a V. Ex.ª ensêjo para 
expressar sinceramente o seu ponto de vista. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço o aparte de colaboração com que o 
nobre colega acaba de me honrar. 

Sr. Presidente, quero salientar que, na 
oportunidade do meu discurso o nobre 
Senador Francisco Gallotti, conduziu-se com 
a clarividência e segurança características de 
sua pessôa, De fato, S. Ex.ª ressaltou um dos 
aspectos particulares ou pessoais que o 
impedem, muitas vezes; de tomar parte em 
debates referentes à Light; todavia o que 
declarou não equivaleu, de forma alguma, a 
qualquer negativa às premissas por mim 
então estabelecidas; S. Ex.ª apenas frizou 
uma situação que mereceria mais detido  
exame por parte de cada um de nós. 

Sr. Presidente, nada tenho contra a Light; 
não mantenho qualquer ligação com essa 
companhia. Aliás, não pretendo entrar em 
contacto com quaisquer trustes estrangeiros. 
Quanto a utilidades que nos possam 
proporcionar, reputo-as de carater excelentes. 
Creio mesmo que o capital nelas empregada 
deve ser bem retribuído, mas uma coisa não 
poderia jamais fazer nem farei – usar esta 
tribuna contra os interêsses do povo  
porquanto estou convencido de que  
se devo algo ao povo, só posso  
retribui-lo com uma atitude firme  
e decidida. É o que tenho feito 
conscientemente. 

Sr. Presidente, nacionalista que sou, que 
me orgulho de ser  – e não fujo absolutamente 
de proclamá-lo estando sempre disposto a 
arcar com as consequências dessa atitude – 
por amor ao meu país, não tergiverso em 
enfrentar o poderio dessas emprêsas 
radicadas entre nós – não simplesmente pelo 
espírito e pelo ânimo de combatê-las, mas para 
ilegivel como força econômica produtiva em 
nosso seio, de modo a contribuirem para o 
engrandecimento do Brasil. 

Poderia, para tornar mais claro o meu 
pensamento, exemplificar de modo a 
convencer os que me escutam, porém ainda 
não é chegada a ocasião As oportunidades 
hão de surgir e mais bem elucidada ficará a 
Casa com matéria específica que  
revelará cabalmente nossas intenções de 
nacionalistas. 

O SR. MOZART LAGO:  – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Pois não. 

O SR. MOZART LAGO: – Mais 
lamentável é o racionamento da luz, quando já 
começou até a ceifar vidas preciosas. A noite 
passada, distinto médico desta Capital, tendo 
de galgar a pé um oitavo andar, por falta de 
elevador, morreu vítima de enfarto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Como se vê, Sr. Presidente, êsse 
racionamento é uma camales, cuidemos de 
ficar com os me- vez que temos de enfrentar 
êsses lamidade. Já declarei e repito: uma 
nores A propósito sugeriria – aliás já o fiz – 
como Indicação para estudos, a conveniência 
de se suprimirem as exibições 
cinematográficas das duas às seis horas da 
tarde. Bem se refletindo, os freqüentadores dos 
espetáculos nessas horas são geralmente 
pessoas que não têm o que fazer. 

Reconheço que as emprêsas 
cinematográficas terão prejuízos; mas o fato é 
que o racionamento representa prejuízo 
imenso para o comércio, para a indústria e 
para o bem estar da população, e, no sacrifício 
geral, as casas de diversões deverão contribuir 
com sua quota. Acresce que essas casas 
poderão adquirir geradores de eletricidade; se 
não o quiserem fazer, será pena, mas terão de 
apelar para isto porque a situação é realmente 
asfixiante. 

Quis demonstrar, desta tribuna, no que se 
refere à Light, que ela poderia ter enfrentado a 
presente crise. O aparte do nobre Senador 
Francisco Gallotti, em substância, continha a 
advertência de que a culpa talvez não 
coubesse integralmente àquela sociedade, 
visto que, desejando obter endosso para um 
empréstimo de setenta, milhões de dólares não 
o conseguiu, com rapidez porque o processo 
se arrastou entre a Câmara e o Senado, cerca 
de dois anos. Creio ter sido esse o 
pensamento do nobre colega Senador 
Francisco Gallotti. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não 
quis afirmar, porém, que a causa reside 
apenas nesse fato. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Nem estou chegando a êssa conclusão. 

Sr. Presidente, não estou descendo  
a minudências, nem é propício agora  
entrar em discriminação de modo a  
ilegível para um lado e ou- 
 

tros as razões e, finalmente, passando-as pelo 
crivo, chegar a resultado que absolva ou 
condene. Estou fixando aspectos do árduo 
problema do abastecimento de energia elétrica 
a esta Capital. 

De qualquer forma, fossem quais fossem 
as consequências, é evidente que bem 
poderiam ter sido afastadas não pelo fato a que 
aludiu o nobre Senador Francisco Gallotti, mas 
pela ação mais vigilante e mais imediata, da 
parte da própria Light.. 

Ai estão os fatos, na sua crueza na sua 
brutalidade, e o que êles exprimem é que o Rio 
de Janeiro, o Distrito Federal, cidade que se 
orgulhava de ser uma das mais bem 
iluminadas do mundo, está, como disse no 
meu discurso anterior, fadada, alvez dentro em 
breve, aos horrores das noites pré-históricas. 
Talvez haja exagero nas minhas palavras, 
Senhor Presidente, mas esta é a imagem que 
bem retrata o caminho pelo qual infelizmente 
enveredamos, e que impõe medidas enérgicas 
da parte do Govêrno. 

Como resolver o problema da carência da 
energia? Como remover essas dificuldades, 
que tanto nos amarguram? 

Para mim, Sr. Presidente, desde que 
falhou como vem falhando, a atividade privada, 
da parte da concessionária, só existe um rumo 
certo: a encampação da Light pelo Govêrno. 
Sabemos que existem atividades do mais alto 
cunho social que hoje já não podem ser 
atendidas pela iniciativa privada. Vemos isto 
nos países saturados pelo capitalismo: nos 
Estados Unidos da América do Norte, nas 
grandes emprêsas e nos empreendimentos do 
mais alto vulto, como ocorreu no Vale 
Tenessee; na Austrália, no Canadá, em tôda 
parte. Quando, pela f ô r ç a  econômica, um 
investimento transcende a capacidade dos 
próprios capitalistas, só há um meio de atendê-
lo: socorresse das possibilidades que o Estado 
oferece. 

Na matéria a que aludo. está confessada, 
publicamente, a falência da Light para atendê-
la. E se está confessada, o que não podemos 
fazer, é condenar a população do  
Distrito Federal ao negror de uma noite 
caliginosa. 

O SR. APOLÔNIO SALES:  – Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assent imento do 
orador)  – Apesar do raciocínio da V. Ex.ª 
que é sincero e, como sempre, proporciona 
grande colaboração aos destinos do país, creio 
que a população do Rio de Janeiro ficaria em 
situação ainda mais difícil, se ficasse a cargo 
da Administração Pública o abastecimento de 
energia elétrica de que carece a cidade. Das 
experiências havidas no tocante a outros 
serviços a ela entregues, não têm resultado 
mais que decepções. 

O SR. KER.GINALDO CAVALCANTI: – O 
aparte de V. Ex.ª meu nobre colega, embora, 
com a bondade que o caracteriza, não 
conseguiu, todavia, suplantar meus 
argumentos V. Ex.ª parte de receios, quando 
deveria apresentar provas. Parte de malogros, 
que, no entanto, não invalidam, absolutamente, 
a tese que esposo. 

O SR.APOLÔNIO SALES: – Realmente, 
não parti de um princípio. Parti de uma prova 
para o princípio.  

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
que sustento é que, quando há incapacidade 
das empresas particulares no atendimento das 
necessidades coletivas, o Govêrno não pode 
ficar de braços cruzados. 

O S R .  APOLÔNIO SALES:  – Nêsse 
ponto, estou de acôrdo com V. Ex.ª. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Antes, deve enfrentar a situação para resolvê-
la. 

Estamos diante de situação desta 
natureza. Esta é a realidade. A Light como que 
se declara impotente para atender as 
exigências do consumo de energia desta 
cidade. 

As obras que planeja ou está  
realizando, conforme tive ocasião de de 
- 

clarar nêste recinto, quando muro ilegivel as 
necessidades do Distrito F ederal durante 
dez anos. Ora, se examinarmos mais a frio 
êste ilegível, o que já vem acontecendo é 
indicatório de que ao contrário do que ela. 
própria supõe, a Light não têm 
possibilidades de atender nem ao consumo 
de cinco anos porque já se encontra em 
estado de carência confessada e reconhecida. 

Sr. Presidente, eu sei até onde se 
estende e pode chegar a capacidade de 
capital privado; sei qua n d o  se deve 
conceder a êste capital, para que possa, 
desenvolvendo-se, vir conventer-se em fonte 
de progresso de uma nação. 

Não estou contra isto Ao contrário, 
precisamos dar a todos possibilidades de 
desenvolverem atividades em pról do país. 
Não podemos, porém, deixar de concordar 
em que, com essa inflação generalizada, não 
disporemos de meios básicos  para 
solucionar os problemas que ai se 
encontram, mormente estando o Brasil, 
podemos assim dizer em matéria de capitais, 
ilegivel ilegivel pré-capitalista. 

A  intervenção do Govêrno para resolver 
problemas fundamentais, e absolutamente 
indispensável e, mesmo imprescindível, sob 
pena de mergulharmos num abismo onde nos 
ilegivel impotentemente. 

Dai, Sr. Presidente, não ter eu o receio 
manifestado, há pouco, pelo meu nobre 
colega Senador Apolônio Sales. Estou na 
convicção de que a encampação da Light 
beneficiaria o povo desta cidade. O Estado, 
movendo-se em circunstância em que a Light 
se confessa incapaz, poderia usar dos seus 
créditos internos e externos, e, servido, como 
é, por uma equipe de engenheiros dos mais 
brilhantes, suavizar as agruras em que nos 
debatemos. 

O que não pode perdurar, é a situação 
atual. Nada adianta a Light confessar-se 
incapaz ao povo e dizer- lhe que só, há um 
remédio: colocar-se de olhos fixos no 
medidor, cuidar do consumo de energia. 
Isto nada resolve! Ao contrário, piora a situação 
e concorre, dia a dia, como elemento 
pernicioso, para a degradação social. 

Daí por que sugiro ao Govêrno 
encampe a Light, visto que ela se declara 
incapaz de enfrentar o grave problema do 
abastecimento de luz e energia ao Distrito 
Federal. 

Não podemos, repito, exigir do povo 
mais do que já vimos exigindo; não podemos 
impedir que se desenvolvam as indústrias 
nesta Capital; não podemos impedir que se 
desenvolvam os bairros e subúrbios da 
cidade; não podemos contribuir com o nosso 
silêncio e impassibilidade para que se 
procrastine uma situação dessa espécie, 
pela qual a Lig h t  é a maior responsável. 

Assim, Sr. Presidente, corroborando o 
meu discurso anterior assevero que em 
melhor oportunidade voltarei a tratar da 
matéria na defesa da população desta 
cidade, da tranquilidade das donas de casa, 
que vivem com os olhos no medidor da luz e 
na incerteza da hora em que lhes chegarão à 
porta os empregados da Companhia para 
cortar o abastecimento de luz, tão 
necessária. 

Sr. Presidente, deixo aqui consignada, 
como manifestação de solidariedade a uma 
cidade sofredora, revoltada contra uma 
situação que não criou, não deseja e que 
poderia ter sido prevista e remediada 
oportunamente, o meu protesto decidido. 
(Muito bem/ Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 
Cavalcanti, o Sr. Ezechias da Rocha, 4.º 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves 1º 
Secretário. 

O  S R .  P R E S I D E N T E :  –  
Comunico ao plenário que, em virtude de 
haver solicitado nova licença o nobre 
Senador ilegivel Oliveira, seu suplente 
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Senador Carlos Saboya, assumiu suas 
funções nesta Casa. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a 
próxima a seguinte Ordem do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação, em 

discurso único do Projeto de Lei da 
Câmara nº 191 de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Justiça, o crédito especial de Cr$ 
1.497.000,00 para completar o 
pagamento das pensões vitalícias aos 
veteranos da campanha acreana. (Com 
pareceres ns. 588-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; e 587-58, da de 
Finanças oferecendo emenda. 

Continuação da votação,em 
discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº ilegivel de ilegivel que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 7.200,00 para pagamento 
gratificação ao magistério à professora 
Maria das Dôres Pais de Barros Ferrari. 
(Com Parecer nº 563-53, da Comissão de 
Finanças favorável, com a emenda que 
oferecer). 

Continuação da votação, em 
discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 como auxílio à Associação 
Rural de São Joaquim, pela realização de 
exposição regional agro-pecuária, era 
Março de 1952. (Com pareceres 
favoráveis ns 583-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 583-53, da de 
Finanças). 

Continuação da votação, em 
discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 104, de 1953, que autoriza o 
Poder. Executivo a abrir, pelo Ministério 
das Relações,Exteriores. o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00, destinado a 
regularizar as despesas com o transporte 
de imigrantes holandeses, seus pertences 
a alimentação do gado por êles trazido 
(Com pareceres favoráveis ns. 567-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 
568-53, da de Finanças) 

Continuação da votação, em 
discussão única, do Parecer nº 551, de 
1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final do Projeta de 
Decreto Legislativo n°52. de 1952 que 
mantém a decisão da Tribunal de Contas 
que autorizou o registro sob reserva da 
despesa relativa ao pagamento de Cr$ 1 
383.520,00 decorrente de auxílios a 
várias companhias teatrais. 

Votação, em discussão única. do 
Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 
1952, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educarão e 
Saúde, o crédito especial ate a 
importância de Cr$ 2.000.000,00 para 
aquisição de biblioteca musical 
pertencente a Abraão Carvalho, 
localizada no Distrito Federal. (Com 
pareceres favoráveis ns, 594-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; 595-
53, da de Educação e Cultura; e 596-53 
da de Finanças). 

Votação, em discussão única,  
do Parecer n° 603, do 1953, da Comissão 
de Redação, oferecendo redação final  
ao Projeto de Lei da Câmara número  
304, de 1950, que modifica o De- 
 

creto-Lei nº 8.768. de 21 de Janeiro de 
1946 que concede aumento aos 
pensionistas do IPASE e dá outras 
providências. 

Votação, em discussão única do 
Parecer nº 604. de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final o 
Projeto de Decreto Legislativo número 
114, de 1952, que aprova a Convenção 
Internacional que modifica a Convenção 
do Metro, firmada em Paris, em 28-5-
18751) 

Votação, em discussão única,  
do Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 31, de 1953, que  
altera os quadros de pessoal das 
Secretarias dos tribunais Regionais 
Eleitorais do Amazonas, Mato Grosso, 
Golas, Maranhão, Piauí Paraíba e 
Pernambuco incluído na Ordem do  
Dia em virtude de dispensa de  
interstício, concedida na sessão de  
21-7-53, a requerimento do Sr.  
Senador Mozart Lago, tendo Pareceres I 
– Sôbre o Projeto: nº 359, de 1953, da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; nº 360 de 1953, da 
Comissão de Finanças, favorável;  
número 633, de 1953, da Comissão  
de Serviço Público Civil, favorável; II – 
Sôbre a emenda. nº 541, de 1953,  
da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela inconstitucionalidade; n° 542,  
de 1953, da Comissão de Finanças,  
pela rejeição: nº 633, de 1953, da 
Comissão de Serviço Público Civil, pela 
rejeição. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 239, de 1952, 
que dispõe sôbre vencimentos dos Juizes 
quando convocados para Funcionar no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de intertício, concedida na 
Sessão de 21-7-1953, a requerimento do 
Sr. Senador Joaquim Pires, tendo 
Pareceres; nº 615, de 1953, da Comissão 
de Constituição e Justiça, com a emenda 
que oferece; nº 616, de 1953, da 
Comissão de Finanças, favorável ao 
projeto e contrario à emenda. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados n° 126, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de ........ Cr$ 28.125,00, 
para pagamento de diferenças de 
vencimentos a funcionários daquele 
Ministério. (Incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão de 21-7-53, a 
requerimento do Sr Senador Francisco 
Gallotti. tendo Pareceres favoráveis: nº 
629, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça; n° 630, da 
Comissão de Finanças. 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 76 de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados que 
autoriza o Tribunal de Contas a registrar o 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e André j to Tecnológico da 
Aeronáutica a função Meyer, para 
desempenhar no Instituição de Professôr 
de Motores. (Com pareceres favoráveis 
ns. 529-53, da Comissão de Constituição 
e Justiça; e 530-53, da de Finanças). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 79, de 1952, 
originário da Câmara dos Deputados,  
que mantém o ato do Tribunal de  
Contas que registrou, sob reserva,  
a despesa relativa ao pagamento de 
 

Cr$ 124.280,00 A firma ASCA aparelhos 
Científicos Ltda, por fornecimento de 
material ao Curso Técnico de Mineração 
e Metalúrgica de Ouro preto, Minas 
Gerais. (Com pareceres favoráveis ns. 
575-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 576-53, da de Finanças). 

Discussão único do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 98, de  
1952, originário da Câmara dos 
Deputados, que aprova o contrato de 
empreitada, celebrado entre a Divisão 
de Obras .do Departamento de 
Administração do Ministério da 
Educação e Saúde e a firma A. Pereira 
Gonçalves, para Execução de obras no 
pequeno vulto destinadas ao 
abastecimento de energia elétrica do 
Pavilhão dos Adolescentes da Colônia 
Juliano Moreira, Distrito Federal. (Com 
pareceres favoráveis ns. 569.53 da 
Comissão da Constituição e Justiça; e 
570-53, da de Finanças). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 132, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Paulo 
Joaquim Janson Coutinho, para exercer 
a função de Técnico Especializado do 
Laboratório de Aerodinâmica, no 
instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(Com pareceres favoráveis ns. 521-53. 
da Comissão de Constituição e Justiça; 
522-53, da de Finanças) 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 10, de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que aprova a renovação do contrato 
celebrado entre o Govêrno do Território 
do Guaporé e Alzira Botelho de Amorim, 
Goray, para exercer a função de 
Assistente de Saúde na Divisão de 
aonde. (Com pareceres. 592-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável; e 593-53, da de Finanças, 
pela rejeição). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 18 de 1953, 
originário da Câmara dos Deputados, 
que mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro ao têrmo 
de contrato celebrado entre o Ministério 
da Agricultura e a firma Cia Fábio 
Bastos, Comércio e Indústria para a 
execução de obras de Instalação do 
equipamento do entrepôsto de Pesca de 
Vitória, Estado do Espírito Santo. (Com 
pareceres favoráveis ns. 580-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 
581-53, da de Finanças). 

Discussão única do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 26, de 1953, 
originário da Câmara, dos Deputados, 
que aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a Comércio e 
Indústria Barbosa &. Marques S A., para 
exploração, mediante arrendamento, da 
usina de preparo do café construído e 
instalada pelo mesmo Ministério, no 
Município de Carangota, Estado de 
Minas Gerais. (Com pareceres 
favoráveis ns. 525-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 526-53, da de 
Finanças) 

Discussão única do Parecer nº 613, 
de 1953, da Comissão Diretora, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Resolução nº 10, de 1953, que aposenta 
compulsoriamente Miguel Caselli, 
Auxiliar de Portaria, no Padrão "L". 

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 
15 minutos. 

Publica-se por ter saído com 
incorreções. 
 

PARECER 
 

Nº 612, de 1953 
 

Da Comissão de Redação, Redação 
Final do Projeto de Lei nº 48, de 1952 

 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Camisão apresenta a  

redação final do Projeto de Lei nº 48, 
de 1952, de iniciativa ao Senado 
Federal. 

Sala da Comissão de Redação, 
em 15 de julho de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício. – Costa 
Ferreira, Relator. – Velloso Borges.– 
Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 612-53 
 
Redação Final do Projeto de  

Lei do Senado ilegível, que modifica 
os artigos 3º, II 4º, parágrafo único,  
5º, §§ 4º, 5º e 6º da Lei nº 1.505, de 19 
de dezembro de 1951, no ilegível a 
ações rescisórias e mandado de 
segurança. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São feitas na Lei  

número 1.505, de 19 de dezembro  
de 1951, as seguintes modificações: 

1º) Redija-se assim o inciso II, do 
art. 2º, mantido o respectivo parágrafo 
único: 

"II – processar e julgar: 
a) os mandados de segurança 

impetrados contra ato do Prefeito do 
Distrito Federal, do chefe de Palícia, 
dos Juízes de Direitos e dos juízes 
substitutos; 

b) As ações rescisórias de 
sentença de primeira instância; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos da sua 
competência originária". 

2º) Dê-se ao parágrafo único do 
art. 4º a seguinte redação: 

"Parágrafo único – Também 
competirá aos Grupos de Câmara 
processar e julgar: 

a) as ações recisórias dos seus 
acôrdos ilegível de Câmara Civis 
assoladas: 

b) o agravo do despacho que  
não admitir os embargos ou as  
revistas aludidos neste artigo, ou 
declarar tais recursos renunciados ou 
descritos; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos de sua 
competência originária". 

3º) Acrescente-se ao art. 5º mais 
um parágrafo, passando os § 4º, 5º e 
6º, respectivamente, a 5º, 6º e 7º: 

§ 4º – Não se distribuirá ação 
rescisória de acórdão de Câmara 
isolada ao Grupo de Câmaras de que a 
prolatora fizer parte, nem a ação 
rescisória de acórdão de Grupo de 
Câmaras ao Grupo que a prolatou. 

Art. 2º – Esta lei entrará em  
vigor dez dias depois de publicada  
e se aplica aos processos em curso, 
revogando-se as disposições em 
contrário. 

 
__________________ 
Parecer publicado no "Diário do Congresso 
Nacional", de 17 de julho de 1953. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira, 
2º Suplente --Prisco dos Santos 
Secretário – Júlio Barbosa. 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 1 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro 
 8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu (*). 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente 

pelo Senador Hamilton Nogueira, 
(**) Substituído interinamente 

pelo Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 
Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – vice-

Presldente. 
Anisio Jobim. _Atílio. Vivacgua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
% aldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador 

Luiz Tinoco. 
 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Maria Pia e Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9:00 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – 

Vice Presidente. 
3 – Área Leão. 

SENADO FEDERAL 
Secretário – José da Silva 

Lisbôa. 
Auxiliar – Carmem Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, 16 

horas. 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – 

Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Calolta. 
Francisco Gallotti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg, 
Clodomit Cardoso. 
Antonio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Malcondes Filho, 
Olavo Oliveira. 
Domingos Vellasco. 
João Villasboas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rego. 
 
Especial. para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1951. 

 
Mello vianna – presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira ae Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasboas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacgua. 
Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho 

– Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Attilio Vivacgua. 
5 – Victorino Freire 
Secretário _ João Alfredo a-

vasco de Andrade. 
 
Especial para Estudo de 

concessão dos Direitos Civis à 
Mulher Brasileira 
 

Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho — Vice 

Presidente. 
João ViIlasboas 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacgua. 
Domingo Vellasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – ninge Borges sal. 

 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras às 1: 

horas. 
 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – 
presidente. 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho, 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão 
Reuniões às quartas-feiras, as 

lllures. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
 
Bernardes Filho, 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretario – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Amer. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes. 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho Presidente. 
Alfredo Simch – Vice 

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

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, as 

l5 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antonio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões as quartas-feiras, às 

15 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – Presidente. 
Lula Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões às terças-feiras, às 17 

horas 

 
Economia 

 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand, 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onotre Gomes – Vice-

presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído 

pelo senador Carlos Lindenberg. 
Secretário - Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões as segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice Presidente. 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – peuro, de Carvalho 
Muller. 
Auxiliar – Carmem Lúcia de Holanda 
Cavalcante. 
Reuniões àssegundas feiras às XX 
horas. 
 

Especial de investigação sôbre 
as concessões materiais das 
instalações da Justiça do Distrito 
federal e órgãos relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – 

Relator. 
Attilio Vivargna, 
Camilo Mercio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira 
auxiliar – Elza G. Scoroends  

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 

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

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasboas – 

Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presldente. 
3 – Dário Cardoso – Relator. 
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ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão Diretora  

 
I3ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE 

JULHO DE 1953 
 

Sob a presidência do Sr. Senador 
Marcondes Filho, presentes os Senhores 
Alfredo Neves, 1º Secretário; Vespasiano 
Martins, 2º Secretário; Francisco Gallotti, 3º 
Secretário. Ezechias da Rocha, 4º 
Secretário; Costa Pereira, 1º Suplente e 
Prisco dos Santos, 2º Suplente, reuniu-se a 
Comissão Diretora. 

Lida e aprovada a ata da reunião de 2 
do corrente, o Sr. Presidente deu a palavra 
ao Sr. Senador Alfredo Neves que teceu, 
considerações em tôrno do Projeto de 
Resolução a ser encaminhado ao plenário, 
sôbre a aposentadoria do Diretor de 
Serviço, interino, padrão PL-2, Auto de Sá, 
deliberando a Comissão manter o parecer 
anteriormente aprovado. 

De acôrdo com os pareceres do 
Senhor Senador Francisco Gallotti foram 
deferidos os requerimentos de Francisco 
Rodrigues Soares Pereira. 

Taquígrafo classe "O", sôbre dois 
meses de licença especial a partir de 13 do 
corrente; de Eleonora Duse Villasbôas 
Noronha Luz, Bibliotecário padrão "M", 
sôbre licença por 90 dias, para tratamento 
de saúde fora do País, a partir de 15 do 
corrente; de Juventino Afonso da Silveira, 
Auxiliar de Portaria, padrão "K", sôbre 6 
meses de licença especial, a partir de 13 do 
corrente e de Joaquim dos Santos, 
Contínuo classe "J", sôbre 2 meses de 
licença especial a partir de 13 do corrente. 

Atendendo ao expôsto pelo Senhor 
Senador Francisco Gallotti, a Comissão 
autorizou o arquiteto Rolf Werner Hüther a 
executar um plano pormenorizado das 
obras a serem feitas no Palácio Monroe, a 
fim de que as cinco firmas construtoras 
consultadas possam apresentar orçamento. 

A Comissão autorizou, ainda, de 
conformidade com a sugestão do Senhor 
Presidente, o Sr. Diretor Geral a tomar 
providências a fim de que seja feito o 
levantamento no Tesouro Nacional, e 
depositado no Banco do Brasil, em conta 
especial, o crédito de 25 milhões de 
cruzeiros correspondente à Verba 4 – 
Consignação 9 – Subconsigação 22, sub-
item I, para estudo e início da construção 
de novo edifício-sede do Senado, inclusive 
prêmios para concursos de Projetos e, se 
necessário, despesas de transferência 
provisória e adaptação. 

O Sr. Senador Alfredo Neves  
deu conhecimento à Comissão que, de 
acôrdo com o desejo manifestado  
pelo Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, no sentido de  
ser alí criada uma assessória técnica, 
integrada por bacharéis em direito,  
como existe na Comissão de Finanças, 
procurara, por meio de permuta entre 
funcionários do quadro da Secretaria, 
atender à situação, a fim de evitar qualquer 
aumento de despesa. Transferira, assim, 
três funcionários lotados naquela Comissão 
para outras Diretorias e designara dois 
Redatores, Revisores, bacharéis em 
direito, para, em caráter experimentai, 
exercerem as funções de Assessores 
técnicos. 

O Sr. Presidente lembrou que, como 
existe na Assembléia Legislativa de São 
Paulo um serviço de instrutores de 
processos que vem provando há sete anos 
sua eficiência e dando os melhores 
resultados, talvez fôsse interessante o Sr. 
Senador Alfredo Neves estudar a 
possibilidade de designar dois funcionários 
– podendo ser um da Comissão de 
Constituição e Justiça e outro da Comissão 
de Finanças – a fim de examinarem a 
sistematização dos trabalhos que vêm 
sendo ali realizados nêste sentido. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a reunião, lavrando eu, 
Júlio Barbosa, Diretor Geral e Secretário da 
Comissão Diretora, a presente ata que foi 
unânimemente aprovada. 

Comissão de Redação 
 

17ª REUNIÃO, EM 22 DE JULHO DE 1953 
 

Aos vinte e dois dias de julho de mil 
novecentos e cinqüenta e três, às dezesseis 
horas, em uma das salas do Senado Federal, 
reune-se, sob a presidência do Sr. Senador 
Joaquim Pires, Vice-Presidente, a Comissão 
de Redação, achando-se presentes os 
Senhores Senadores Costa Pereira e Aloysio 
de Carvalho, deixando de comparecer, por 
motivo justificado, os Senhores Senadores 
Clodomir Cardoso, Presidente, e Velloso, 
Borges. 

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

A Comissão aprova a redação final dos 
seguintes pareceres: 

– do Sr. Costa Pereira, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 389, de 1952, com emenda do 
Senado, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos cruzeiros), para atender ás 
despesas com o pagamento de gratificação 
de magistério à professôra Damásia de 
Menezes Brandão Aires; 

– ao Projeto de Resolução número 17, 
de 1953, que concede licença ao Sr. Senador 
Novaes Filho para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a realizar-se em 
Londres no mês em curso; 

– do Sr. Aloysio de Carvalho, ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 235, de 1952, com 
emenda do Senado, que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.590,00 (dois mil quinhentos 
e noventa cruzeiros) mensais a Hilda 
Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio Ribeiro, 
viúva e filho inválido do Delegado Afrânio 
Palhares. 

Às dezesseis horas e trinta minutos, 
quando nada mais tem que tratar, a 
Comissão encerra os seus trabalhos; e eu, 
Glória Fernandinha Quintela, Redator de 
Anais e Documentos Parlamentares, 
Secretário, lavrei a presente ata que, depois 
de aprovada, será assinada pelo Sr. 
presidente. 

 
Comissão de Finanças 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao Projeto de Resolução nº 16, de 

1958. 
Art. 1º Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 1º E' concedida aposentadoria, 

com vencimentos integrais acrescidos  
de 20%, nos têrmos do art. 184, nº II,  
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de  
1952, e das gratificações que  
percebe, adicional e de representação  
ao Diretor Geral da Secretaria do  
Senado Federal, Júlio Barbosa de Matos 
Correia". 

 
Justificação 

 
Trata-se de fazer Justiça a um velho 

funcionário, que se retira de efetividade após 
57 anos de serviço público, dos quais 44 
prestados a esta Casa do Congresso, sem 
jamais ter gozado licença. 

Da sua atuação, nos vários postos que 
exerceu no Senado em sua longa carreira, é 
um excelente depoimento o parecer com que 
a Comisão Diretora, pronunciando-se sôbre o 
seu requerimento, ofereceu o Projeto de 
Resolução nº 16-53, emoldurando-o de 
palavras que valem por verdadeira 
consagração para o funcionário e para o 
cidadão. 

E' oportuno ressaltar as seguintes 
palavras dêsse parecer: 

"E' tôda uma existência consagrada às 
atividades da Secretaria desta Casa do 
Congresso, onde deu sobejas provas da sua 
capacidade de trabalho, da mais elevada 
compreensão dos seus deveres funcionais e 
do seu acendrado amor à coisa pública, que 
primou por seu zêlo e defendeu com invulgar 
tenacidade. 

 
Com a sua aposentadoria, vê-se a 

Secretaria do Senado privada de  
um dos seus melhores ser- 
 

vidores, onde deixa traços marcantes da 
sua longa e destacada atuação, 
norteada, sobretudo, por uma acentuada 
nobreza de caráter e invulgar dedicação 
ao trabalho. 

Essa a tradição que deixa o 
exemplar servidor". 

Por seu turno, a Comissão de 
Constituição e Justiça, ao se manifestar 
sôbre o projeto, fê-lo de modo singular, 
fazendo constar de ata, por proposta do 
nobre Senador Atílio Vivacqua, a 
declaração de que "a Comissão assinará 
com emoção tôda especial o parecer, 
rendendo suas homenagens a êsse 
ilustre funcionário". 

E o parecer do relator dêsse 
colendo órgão, de autoria do Sr. Senador 
Joaquim Pires, vale por uma página de 
ouro na história da vida funcional de 
Júlio Barbosa. 

Depois de recordar o consagrador 
elogio de Cícero, no Senado Romano, a 
um servidor que se retirava da vida 
pública, declara: 

"Quem poderia melhor merecer essa 
laurea que o zelosíssimo, competente e 
digno servidor Júlio Barbosa de Matos 
Corrêa que, nesta Casa do Parlamento 
Brasileiro, honrada e proficientemente 
perlustrou todos os degraus das gamas 
funcionais de sua Secretaria? 

Ninguém certamente. Vão-se 44 
anos de labor em que vi, como deputado 
federal, a sua solicitude respeitosa e 
digna, considerado e estimado por sua 
exemplar conduta pelo grande Ruy; pelo 
maior republicano de todos os tempos, 
Pinheiro Machado; pela inteligência 
arguta de Lauro Müller, expoentes 
máximos da Política Nacional naqueles 
áureos tempos". 

Focalizada a personalidade invulgar 
do funcionário que se retira dos serviços 
do Senado, justo é se recorde o gesto 
que teve a Câmara dos Deputados, há 
poucos anos, quando concedeu 
aposentadoria a um servidor de igual 
porte – o Dr. Oto Prazeres. 

Além de outras homenagens, 
justificadas pelas funções especiais que 
o servidor desempenhava, deliberou 
aquela Casa do Congresso levasse êle, 
para a inatividade, tôdas as vantagens 
que percebia em exercício, nelas 
compreendidas a gratificação de 
representação (Resolução número 6, de 
25 de junho de 1947, da Câmara, 
publicada no Diário do Congresso 
Nacional de 26 do mesmo mês). 

E' justo que se dê igual tratamento 
ao Dr. Júlio Barbosa, evitando-se que, 
após 57 anos de devotados serviços ao 
país e 44 ao Senado, tenha ele redução 
no seu padrão de vida, com supressão 
da representação que lhe cabe pela sua 
alta hierarquia, cujos ónus o 
acompanharão na inatividade. 

Eis porque propomos a presente 
emenda, como ato de elementar justiça a 
quem tanto soube servir ao Senado e 
dignificar os cargos que exerceu nesta 
Casa. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de 
julho de 1953. – Vitorino Freire. – Alvaro 
Adolfo. – Cesar Vergueiro. – Durval 
Cruz. – Apolonio Sales. – Alberto 
Pasqualini. 

 
RESOLUÇÃO Nº 6 – DE 25 DE JUNHO 

DE 1947 
 

A Câmara dos Deputados aprova e 
eu promulgo a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica a Mesa da Câmara dos 
Deputados autorizada a conceder 
aposentadoria, com todos os 
vencimentos que percebe, inclusive a 
gratificação especial, ao Secretário 
Geral da Presidência da Câmara, Otto 
Prazeres. 

Art. 2º Uma vez aposentado, êsse 
funcionário será considerado Consultor 
Técnico da Mesa da Câmara dos 
Senhores Deputados, não lhe advindo, 
por isso, seja qual fôr o título, qualquer 
vantagem material ou pecuniária  
e percebendo únicamente 
 

seus vencimentos de aposentado, acrescidos 
de um cruzeiros, ouro, anualmente. 

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

Câmara dos Deputados, em 25 de junho 
de 1947. – Samuel Duarte. 

 
86ª SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para  o expediente 
 
1º Sen. Domingos Velasco 
2º Sen. Alencastro Guimarães 
3º Sen. Assis Chateaubriand 
 

ATA DA 85ª SESSÃO EM 22 DE JULHO DE 
1953 

 
Presidência dos Srs. Cale Filho, 

Presidente e Marcondes Filho, Vice 
Presidente. 

 
Às 14,30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Assis Chateaubriand. 
Apolonio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Marcondes Filho. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Alberto Pasquilini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio – (31). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presente 31 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º), 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofício do Sr. Secretário da Presidência 

da República, devolvendo autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara nº ilegível, em 
vista de, sôbre os mesmos, não se haver 
manifestado o Sr. Presidente da República 
no prazo constitucional. 

A promulgação. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 

 
PARECERES 

 
Nº 642 de 1953 

 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicações e Obras Públicas, sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1951, que 
dispõe acêrca de obras contra as Sêcas, nos 
Estados Nordestinos. 

 
Relator: Sr. Onofre Gomes. 
 
1 – De autoria do eminente Senador 

pelo Piauí Joaquim Pires, cujo ilegível, no 
Cumprimento de seu Mandato e em defesa 
não só das populações de seu Estado como 
das gentes dos demais do Nordeste, é tão 
admirado pelo Senado e muitos apreciado 
pelos Representantes nordestinos que tão 
gratos lhe são, visava o Projeto  
impulsionar trabalhos e obras pre- 
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vistas, projetados ou iniciados no polígno das 
Sêcas, com o nobre propósito de com 
assistência de serviços embora suvinamente 
remunerado, minorar as agruras que vinham e 
vêm sofrendo milhões de patrícios martirizados 
pelos duros efeitos de flagelo dantesco que já 
os acossa por três anos de inauditos 
sofrimentos. 

Correriam as despesas a conta das 
dotações orçamentárias (art. 2º), reforçados 
por cinqüenta (50) milhões de cruzeiros 
fornecidos pelos depósitos existentes no 
Tesouro provindos da taxa para socorrer aos 
flagelados pela sêca art. 3º). 

2 – Quando da apresentação do Projeto 
as providências nêle contidas eram 
perfeitamente justificáveis. Mas, devido ao 
retardamento na tramitação. ficaram 
"defasadas", como bem comprova o ajustado 
Parecer da Comissão de Finanças, perdendo, 
assim o Projeto sua razão de ser, visto já  
se acharem atendidas as medidas que 
enfeixava. 

3 – Foaram-lhe contrários os Pareceres 
das Comissões de Justiça e Finanças. 

4 – Por tais motivos esta Comissão opina 
pela não aprovação. 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1953. – 
Euclides Vieira – Presidente. – Onofre Gomes 
– Redator. – Antônio Bayma. – Alencastro 
Guimarães. 

 
PARECER 

 
N.° 643, de 1953 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 153, de 
1953, que exclue da classificação constante do 
Art.1º da Lei nº 121, de 22 de outubro de 
1947, os municípios de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, Florianópolis e São Francisco, 
Estado de Santa Catarina. 

 
Relator: Sr. Mário Motta. 
Diz o art. 1º da Lei nº 121, de 22, de 

outubro de 1947: 
"São declarados bases ou portos militares 

de excepcional importância para a defesa 
externa do País e para os fins determinados no 
parágrafo 2º do art. 28 da Constituição Federal, 
os seguintes municípios: Manuás, no Estado 
do Amazonas; Belém, no Estado do Pará; 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte; 
Recife, no Estado de Pernambuco; Salvador, 
no Estado da Bahia; Niterói e Angra dos Reis, 
no Estado do Rio de Janeiro: São Paulo, 
Santos e Guarulhos, no Estado de São Paulo; 
Florianópolis e São Francisco no Estado de 
Santa Catarina; Pôrto Alegre, Rio Grande, 
Santa Maria, Guaratiba e Canas, no Estado do 
Rio Grande do Sul; e Corumbí, no Estado de 
Mato-Grosso". 

Coerente com os pareceres 
anteriormente emitidos, então, como agora, e 
não havendo nenhum motivo novo para 
mudança de orientação, da mesma maneira 
como nos pronunciamos pala exclusão de São 
Paulo, Angra dos Reis, Corumbá e Niterói da 
classificação de bases ou portos militares de 
excepcional importância para a defesa do País, 
o que seria chamar a atenção do inimigo, no 
caso de guerra, para êsses pontos, também, 
como relação a Guarulhos, Florianópolis e São 
Francisco, somos da opinião que devem êsses 
três municípios ser excluídos da classificação 
feita pelo art. 1º  da Lei nº 121, de 22 de 
outubro de 1947. 

Sala das Comissões, em 15 de julho de 
1953. – Onofre Gomes – Presidente em 
exercicio, – Mario Motta -  Relator. – Roberto 
Glasser. – Magalhães Barata. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, primeiro orador inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Sr. Presidente, entre os casos rumorosos que, 
pelos aspectos quer materiais quer morais, 
vêm provocando a atenção pública o da CE- 
 

XlM quanto à prorrogação da Lei de Licença 
prévia é, sem dúvida, o mais importante, 
convindo assim, trazer ao conhecimento do 
Senado para reflexão dos Senhores 
Senadores, bem como do povo em geral, fatos 
que, bem pesados, deverão ser levados em 
conta no exame que ora se processa na 
Câmara dos Deputados sôbre a mencionada 
prorrogação. 

Gaba-se a Carteira de Importação e 
Exportação de haver reduzido 
consideràvelmente as importações, quando o 
principal não será reduzir as importações, mas 
aumentar as exportações, criadoras de 
moedas que permitam necessário 
reequipamento do País. 

Ainda existem, no Brasil, de oito a dez 
bilhões de cruzeiros em mercadorias 
financiadas à custa de emissões, que pesam 
na circulação e não são exportadas, incrível 
como pareça, apesar da urgente necessidade 
de obtenção da moeda internacional e de 
serem retiradas da circulação aquelas 
emissões. 

Vamos entrar no oitavo mês do ano, e 
mais de trezentas mil toneladas de algodão, 
adquiridas com dinheiro de emissões, 
permanecem em estoque, acarretando 
despesas superiores a cinqüenta milhões de 
cruzeiros mensais, em virtude de 
armazenagem e seguros. 

Pode o Pais continuar a suportar 
essas política de imprevidência? Pode 
prosseguir sangrado em suas fôrças 
vitais, somente porque a inépcia, a 
incapacidade dos seus dirigentes não 
encontrou a única solução cabível – a 
venda dessa mercadoria aos preços 
internacionais e a recuperação do dinheiro 
nela investido? 

Reduzem-se as importações, diminui o 
comércio. Quem não compra não vende, é 
verdade se diça. Vimos, no mesmo dia em que 
a Carteira vaidosamente proclamou que nos 
estávamos aproximando do regime do ilegível 
inglês, o Tesouro exausto, o Tesouro, que já 
arca com deficit de seis bilhões de cruzeiros 
no primeiro semestre do ano, ser obrigado a 
socorrer a Administração do Pôrto do Rio de 
Janeiro com trinta e oito milhões de cruzeiros, 
para pagamento de despesas de pessoal. 

Sem a execução das tão decantadas 
obras de reaparelhamento protuário 
processa-se o descongestionamento do 
pôrto, mediante a paralização integral do 
cobércio. As estradas de ferro, 
notadamente a Central do Brasil, vêm 
suas receitas dìminuídas, porque o 
transporte de mercadorias diminui; da 
mesma forma o Loide Brasileiro. Todos 
êstes deficit vão cair sôbre o erário. 

Há poucos dias, o Ministro da 
Viação, em palestra nesta Casa, declarou 
que o deficit da Central do Brasil seria de 
seiscentos milhões de cruzeiros. Ficará 
êle apenas nesta quantia, durante o ano 
que ocorre? Preveio que ascenderá 
mesmo, a um bilhão de cruzeiros. 

Estive, ôntem, na SERDEF com a 
representação de trinta e três organizações de 
classe. Observei, então, todo comércio do Rio 
de Janeiro unido na mesma idéia a extinção da 
CEXIM. 

Não realizo aqui Sr. Presidente, obra de 
demagogia. Nem é obra de demagogia o que o 
valente "Correio da Manhã" diàriamente pública. 
São fatos que não sofrem contestação; não 
sofrem, sequer, uma tentativa de explicação. 
Para provar como se processa a miséria desta 
lei, que se pode chamar de infame, e a ousadia a 
que são conduzidos os donos da CEXIM vou 
citar um fato, dando nomes, locais e 
responsáveis. 

O Sr. Eduardo Schmidt, Diretor do 
Sindicato de Tecidos, declarou ontem,  
na reunião da SERDEF, que por ter  
fornecido informações sôbre a importação de 
tecidos da Suíça, um dos ajudantes, ou dos 
acessores, ou o que seja, do diretor da CEXIM, 
ilegível ilegível que quem dêsse tais in- 
 

formes ao “Correio da Manhã” não mais obteria 
licenças. 

Isto, Sr. Presidente, como tudo o mais, 
ficará impune, passará como passa tanta coisa 
neste país. A esta hora os homens da CEXIM 
certamente rieb, divertidos dos meus inúteis 
clamores, das minhas queixas, das minhas 
reclamações, convictos de que a maioria 
submissa do Congresso Nacional votará  
a favor da prorrogação da Lei de Licença 
Prévia. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não 
apoiado! V. Ex.ª é ouvido com a máxima 
atenção e todos estamos dispostos a 
considerar devidamente as palavras de V. Ex.ª, 
na hora oportuna. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – 
Não, duvido disso, nobre Senador Ismar de 
Góes. Afirmo, porém, que os homens do 
govêrno, os homens da CEXIM e a camarilha 
de negocistas que vive e prospera à sua 
sombra estão seguros de que a maioria do 
Congresso Nacional, submissamente, votará a 
prorrogação da Lei de Licença Prévia. E mais: 
realizando essa mascarada de uma 
administração ilegível, a CEXIM criará muito 
mais empecilhos, pelo número de condições e 
de exigências que serão feitas para importar e 
exportar. 

Apelo para o Congresso Nacional, que, 
daqui a um ano terá de dar contas à Nação e 
buscar nas fontes puras da soberania popular 
a legitimidade do seu mandato e o referendum 
a atitudes que seus membros houveram 
assumido nesta e na outra Casa do 
Parlamento. Estou certo de que não faltará  
no Congresso, a reação necessária  
que nos conduza à liberdade, que livre  
o pais do marasmo, do atoleiro de  
infâmias que ai existe e o faça retomar o 
caminho que tem o direito de seguir, e que há 
de seguir. 

São fatos, Sr. Presidente, são pessoas 
responsáveis que falam. Não devemos, de 
modo algum, permanecer impassiveis ou 
indiferentes. Não pode haver transigências 
com a CEXIM. No caso, é licito repetir as 
palavras do imortal Ruy Barbosa: "Não há 
neutralidade entre o direito e o crime". Não 
deve haver compromissos com o crime. Aceitar 
a manutenção da CEXIM é aceitar a 
manutenção de um órgão de corrupção que 
devasta moralmente o País, mais que 
materialmente. 

Um dos objetivos da criação da Carteira 
de Exportação e Importação entregue na sua 
origem à direção do inesquecível Leonardo 
Truda, foi fomentar o comércio exterior  
e desenvolver no Paíis a produção de 
utilidades necessárias a sua autonomia 
econômica. 

Entre os artigos indispensáveis ao 
trabalho nacional estão, sem dúvida alguma, 
as máquinas de escrever. Importamos em 
média cento e cinco mil unidades por ano. 
Promover a sua industrialização, total ou 
parcial no país, equivaleria a poupar divisas 
criar trabalho nacional sem o artificialismo dos 
salários inflacionado, melhorar, de fato, o 
padrão de vida do trabalhador brasileiro. Pois 
bem: foram solicitadas à CEXIM licenças para 
instalação de uma fábrica que se propunha – e ainda 
se propõe – a produzir trinta mil unidades, 
anualmente. 

Na ereção de uma indústria manufatora 
nova, numa região onde não existe, a 
experiência mostra que o produto deve ser 
fabricado por etapas, no começo, a montagem 
pura e simples; depois, a fabricação 
progressiva dos elementos componentes; o 
adestramento do pessoal; o ajustamento da 
técnica; a utilização progressiva dos mercados 
auxiliares, das atividades subsidiárias; e, 
finalmente o ideal: a produção nacional cento 
por cento. 

Esta a proposição feita à CEXIM. A firma 
interessada montou nos ar- Faltavam apenas 
as máquinas, deredores desta cidade uma 
fábrica pendentes de importação. Solicitou a 
devida licença, sem cobertura cam- 
 

bial. Depois de um ano de estudos, pelos 
técnicos ou pseudo técnicos da CEXIM subiu o 
pedido de um andar  para outro, e a direção da 
Carteira a indefiriu-o sob o pretexto de ser 
inoportuna a instalação da fábrica. 

Ora, a montagens dessa indústria pouparia 
no Brasil , de imediato, milhões de dólares. 

Como nesta época de crise de moeda 
internacional, julgar inidônea qualquer coisa que 
poupe moeda internacional? Foi o que 
aconteceu. E ontem, nobres Senadores 
trabalhistas, pessedistas, populistas e mais 
Senadores: a fábrica estaria dando trabalho a mil 
operários. 

Assim se processa o trabalho, se é que se 
pode chamar de trabalho à atividade da CEXIM. 
De como se aplicam "sabiamente" as 
disponibilidades cambiais, trago ao Senado 
alguns dados, para os quais peço muito 
particularmente a atenção do grupo de 
Senadores pertencentes aos Estados 
interessados e submissos servidores de CEXIM, 
que pedem e suplicam o que é seu mas 
recebem como um favor as licenças que lhes 
tem de ser dadas de direito. Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, de 1949 
a 1952 exportaram quatro milhões e duzentos e 
quarenta milhões de cruzeiros e importaram um 
bilhão e seiscentos e noventa e sete milhões de 
cruzeiros. Ao todo, 10% das divisas que 
produziram. 

Esses Estados são dos mais pobres, ou 
menos ricos, da União. O que entregam a dólar 
de vinte cruzeiros, pagam a dólar de oitenta e 
cem cruzeiros, buscando no Rio de Janeiro  e em 
outros centros as utilidades mais necessárias à 
sua vida e dando quatro por um, cinco por um 
pelo que precisam e a que tem direito. 

Pode, Sr. Presidente, permanecer uma 
situação desta natureza ? É certo que não. 

Dirão que uma reforma, a organização de 
pequenas CEXIM pelos Estados, uma e outra 
modificação, resolverão o problema. Mas afirmo 
que nço resolverão, porque o complexo das 
importações e exportações para o exterior, 
entremeudo com as importações e exportações 
de cabotagem e por vias interiores, torna 
praticamente impossível a disciplinação da 
matéria. Mesmo que se encontrem homens 
capazes, probos, patriótas, sua missão será 
extraordináriamente dificultada; não poderão 
evitar, pelo menos, os atrazos, de meses para 
efetivação das licenças. 

Há todavia, uma solução, prática, 
lógica, razoável. Na luta pela 
estabilidade monetária o cruzeiro tombou 
vencido. A estatística internacional 
mostra que êle de 1939 a 1951, perdeu 
70% do poder aquisitivo. Mesmo sem 
estatística, qualquer um de nós, 
brasileiro, sabe quanto o cruzeiro perdeu 
na realidade, equão longe está a 
estatistica internacional da realidade que 
sentimos todos os dias. Há, portanto, 
que reconhecer o que existe. O 
fenômeno monetário tem sua 
Importância, neste momento, porque, 
exprimindo uma relação, não pode, na 
equação estabelecida, permanecer fixo 
enquanto os demais fatores variam. 

A solução, hoje, aparece 
materializada. Desenvolvendo a tese do 
Conselho Nacional de Economia, o 
"Correio da Manhã", sugere que a 
taxação no que se refere a importação 
livre, seja feita ad valorem. Para 
contensão das nossas necessidades 
cambiais, a solução está na libertação 
parcial, progressiva do câmbio e no 
ajustamento normal da economia à 
realidade. Se adotarmos o critério do 
Govêrno de reter até 50 e 70% das letras 
de exportação, teremos o necessário 
com que manter, não só o serviço de 
dívidas, como o Corpo Diplomático, sem 
necessidade de apelos a  
novas tributações; teremos o  
necessário para provisionar o país do 
combustível indispensável ás suas 
atividades ilegível ilegível ilegível 
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sa, enfim, de tudo realmente imprescindível 
e a preço de custo o mais baixo possível. O 
restante, obtido no mercado livre, deverá 
pagar uma taxa ad valorem. 

Somos, creio, o único país do mundo 
que cobra direitos de importação por peso. 
Nossas tarifas foram estabelecidas em 1934. 
Se não me engano, por acôrdo celebrado 
em 1948 ou 1949, sofreram em alguns 
casos, majoração de 40% tendo-se em conta 
a desvalorisação da moeda. 

Sr. Presidente a majoração de 40% a 
título de desvalorização da moeda é 
práticamente uma pilhéria se observarmos 
de quanto se desvalorizou o cruzeiro de 
1934 a 1952 e o nível a que atingiram os 
preços, quer dos produtos importados, quer 
dos nacionais. Tal aumento não foi, por certo 
de 40%. Referi-me, há pouco, a estatisticas 
que nos mostram haver sofrido nossa 
moeda, de 1939 a 1953, desvalorização 
de70%. Por elas se vê que nossas tarifas 
deveriam ter subido, nesse período, pelo 
menos de 300%. Para se ter idéia da 
variação dessas tarifas, e de como hoje o 
país está práticamente desguarnecido nesse 
setor, citarei um elemento de memória. No 
período de 1933-1934, o carvão importado 
custava, 65 cruzeiros, e pagava de direitos e 
taxas aduaneiars 30 cruzeiros – 
aproximadamente 50% ad valorem. Hoje o 
preço do produto importado oscila entre 400 
e 500 cruzeiros, enquanto a tarifa é a mesma 
de 1934. Representa, portanto, muito menos 
de 10%. 

Estamos, Sr. Presidente, a poucos dias 
da promulgação da lei visando à proteção do 
carvão nacional. Para tanto, fornecemos o 
combustível importado com o dólar de Cr$ 
20,00 quando tôda a produção de carvão 
nacional é feita como se valesse cinquenta 
ou sessenta cruzeiros. É absurdo percamos 
tempo na elaboração deplano, como o do 
carvão nacional quando destruímos, pela 
manutenção de uma taxa artificial de câmbio 
e de uma tarifa absoleta, tudo o que 
pretendemos com esse plano. 

A solução para conter as importações 
está na liberação do câmbio e  
não na liberação total, pelo menos na  
parcial. Não haveria limite para  
importação, pela taxação ad valorem  
de vinte, trinta, cinquenta ou cem por  
cento, vale dizer, do necessário para 
proteger nosso trabalho. Imporíamos essa 
tarifação, apenas copiando o que outros 
povos fazem com relação a artigos que lhes 
poderiamos vender não fossem as tarifas 
aduaneiras de vinte e cinco e trinta por cento. 

Não há, pois, Sr. Presidente,  
razão alguma pela manutenção  
de um aparato ilegível e corrompido  
como é a CEXIM, motivo de vergonha  
para os brasileiros que desejam orgulhar-se 
de sua casa e de sua gente; motivo  
de escárneo para o estrangeiro que lida  
com os nossos negócios. O  
ilegível da cidade cresce dia a dia; a  
carioca faz galhofa e nas suas  
brincadeiras estigmatiza a  
CEXIM. O comércio inteiro clama. 

Muito mais importante que tudo isso, 
Sr. Presidente, é observarmos os 
representantes dos sindicatos de  
operários dirigirem-se no Govêrno apelando 
para que se modifique a situação e  
para que se permita a importação de 
geradores, a fim de que as fábricas 
funcionem e êles tenham trabalho e  
pão. Convém atentarmos para a  
gravidade da questão. Não são mais os 
patrões ou os denominados ilegível,  
como eu, que desejam a remoção  
desse entulho moral, desse lixo  
da administração pública brasileira, que é a 
CEXIM. São os trabalhadores nacionais  
que, sentindo a falta da matéria prima e de 
energia, clamou pela extinção  
dêsse aparelho opressor. 

Começou, Sr. Presidente, a  
transitar na Câmara dos Deputados,  
o projeto de lei de licença prévia.  
Quero encerrar, minhas palavras  
lançando apelo aos Deputados, para que 
oponham barreira à aprovação des- 

sa lei. ilegível dias difícieis e não cessarei 
declamar para dizer, concluindo estas 
palavras, por hoje e pelos dias que se vão 
seguir, que estamos sob a ditadura 
econômica, primeiro passo para a 
ditadura politica. 

Como desejo a liberdade, apelo  
para todos quantos também a querem  
e a amam no sentido de meditarem  
antes de qualquer pronunciamento  
sôbre a matéria, porque em todos  
os tempos, foi sempre através da pressão 
econômica, do poder econômico,  
que se julgou a liberdade. O  
poder econômico tem mais força  
que os canhões ou os couraçados.  
(Muito bem. Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Alfredo Neves, segundo orador inscrito. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, volto, hoje, ao velho assunto 
que me tem trazido à tribuna várias 
vêzes: – a construção do Pôrto de 
Itacuruçá.  

Os jornais da semana passada 
noticiaram que o Sr. Ministro da  
Viação reuniu, em seu  
gabinete, os engenheiros Luiz  
Vieira, assessor técnico do Ministério  
da Viação, Jair Rêgo de Oliveira, diretor  
da Central do Brasil, Hildebrando  
de Araújo Góes, Diretor do  
Departamento Nacional de Portos,  
Rios e Canais e Bento Santos de 
Almeida. Todos, Sr. Presidente,  
nomes de larga projeção na engenharia 
nacional. 

Diz um dos matutinos que tive o 
prazer de lêr: 

"Foi debatido nessa reunião o 
problema da exportação de minérios, no 
seu conjunto, no que 

O caso do pôrto preferencial ao 
aparelhamento da Central do Brasil  
para êsse fim e às possibilidades de 
nosso mercado, tendo em vista  
a exportação de até dez milhões  
de toneladas de minérios. 

O caso do pôrto preferencial  
está merecendo detidos estudo para  
que fique resolvido se deve ser 
aparelhado o pôrto do Ria de  
Janeiro, com essa finalidade, ou 
construido um devidamente equipado em 
Itacuruçá, no Estado do Rio de Janeiro. 

Esses exames deverão ser ultimados 
com urgência pela comissão, sob a 
presidência do Ministro". 

Sr. Presidente, admiro-me que, nesta 
altura, ainda estejam os  
técnicos discutindo se se deve ampliar, 
no pôrto do Rio de Janeiro, o setor de 
desembarque do cartão e embarque de 
minério, ou se se deve construir um novo 
pôrto, cujas preferenciais são todos em 
favor do porto de Itacuruçá. 

Tive oportunidade de apresentar ao 
Orçamento da União, no corrente 
exercício emenda, aprovado pelo 
Congresso, consignando a importância de 
dez milhões de cruzeiros para estudos e 
início das obras do Pôrto de Itacurucá. 

Ao projeto relativo ao Plano de 
Carvão, o honrado representante do 
Ceará, meu nobre amigo, Senador Onofre 
Gomes, apresentou emenda 
consubstancian a verba de vinte e cinco 
milhões de cruzeiros também para as 
obras do Pôrto e ilegível de minério de 
Itacuruçá. 

Está, assim, o Poder Executivo 
armado dos recursos indispensáveis a 
ultimação, no mais breve prazo, do 
empreendimento que tanto há de 
beneficiar a economia nacional e que 
proporcionará tranquilidade absoluta aos 
responsáveis pela Siderúrgica de Volta 
Redonda. 

Não desejo, Sr. Presidente dá 
opinião pesoal sôbre a conveniência da 
construção do Pôrto de Itacuruçá.  
Valho-me, por isso, de opinião  
alheia. Do trecho de um relatório do 
 

ilustre engenheiro Manuel Pacheco de 
Carvalho, atual .Secretário da Viação e 
Obras Públicas do Estado do Rio, enviado 
ao eminente Governador Amaral Peixoto, 
destaco os seguintes trechos: 

"Para ser possivel a utilização do 
Pôrto de Itacuruçá vço ser necessários 
dois tipos de obras, isto é, construção do 
Pôrto, que poderá ser executada por 
etapas, e ultimação das obras da Iigação 
ferroviárla entra Japerí e Itaguaí. 

Quanto ao Porto de Itacuruçá,  
existe um ante-projeto do Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais, 
baseado no levantamento da Região  
com sondagem batimétrica e  
geológica, tendo já considerado como o 
local mais adequado para o Pôrto a 
região próxima do povoado de  
Itacuruçá. 

Para a construção deste  
porto no local indicado, foi previsto um 
canal de acesso com 100  
metros de largura e três quilômetros  
de extensão, inclusive a bacia de 
evolução. 

Segundo o parecer do General Silvio 
Raulino do Oliveira, para. 

o acesso a navios destinados a carvão o 
minério. Será necessária uma 
profundidade de águas mínimas de doze 
metros, o que atenderá também ao 
acesso dos modernos petroleiros, cujo 
calado atinge, hoje, trinta e dois psé. 

Para se conseguir um canal com 
doze metros, em águas mínimas, será 
necessária a dragagem e renovação de 
um volume de material de dois milhões e 
setecentos mil metros cúbicos. A 
sondagem geogólica constatou que a 
dragagem até doze metros de 
profundidade compreenderá sómente 
material terroso (areias, argila e moledo 
duro), não atingindo rocha, portanto. 

Para início da exploração do pôrto 
basta que, de início, se construa uma 
ponte de atracação sôbre estacas ("pier") 
e estudo um tipo de aparelhamento do 
carga e descarga por meio de esteira 
rolante ("conveior"), que sirva tanto para 
descarga do carvão como para carga do 
minério de exportação, dispensando-se, 
inicialmente, a construção de silos para 
minério. 

A estimativa das obras portuárias é a 
seguinte: 

 
 Cr$ 
1) – Drapagem e remoção de 2.700.000 m3 de 
material 

 

 a Cr$ 20,00 
........................................................................... 

54.000.000,00 

2) – Construção do "pier" 
...................................................... 

10.000.000,00 

3) –Aparelhamento para movimentação de carga 
................ 

10.000.000,00 

4) – Atêrro de áreas destinadas  a depósitos 
........................ 

5.000.000,00 

5) – Desapropriação 
.............................................................. 

5.000.000,00 

6) – Instalações portuárias diversos 
...................................... 

6.000.000,00 

Total: 
...................................................................................... 

90.000.000,00 
 

Em relação à construção do ramal 
férreo de Japeri a Itaguai, que tem cerca 
de 35 quilômetros de extensão, a 
plataforma acha-se práticamente 
concluída, necessitando apenas a 
construção de uma pasagem  
superior sôbre a velha Rio-São Paulo, 
uma ponte sôbre o canal Arapucaia e 
outras pequenas obras de E.ilegível .g.... 
pequenas obras de arte. E' obra da 
Estradade Ferro Central do Brasil. 

Será necessária a construção da via 
férea , que esta tôda por executar. 

A ultimação da plataforma e a 
instalação da, via férrea podem ser, a 
nosso ver, assim orçadas – é o 
engenheiro Pacheco de Oliveira quem 
informa: 

Presidente da Companhia Side 
 

1 – Ultimação das 
obras de arte 5.000.000,00 

2 – Instalação da 
via ferrea 
inclusive 
dormentes e 
trilhos............... 

 
 
 
 

35.000.000,00 
 Total .............. 40.000.000,00 

 
Dêste modo, as obras portuárias e 

do ramal férreo importarão em Cr$ 
130.000.000,00". 

Sr. Presidente, valendo-me ainda de 
dados fornecidos pelo Ilustre engenheiro 
Manuel Pacheco de Carvalho, quanto à 
justificativa da ilegível do pôrto, vou ler 
palavras ilegível: 

1 – Para se explorar 
econômicamente um pôrto como qualquer 
serviço público que se ilegível em 
determinado tempo, devem-se levar em 
conta os 4 seguintes elementos: 

a) custo total das obras portuárias; 
b) tonelagem anual das cargas a 

ilegível; 
c) despesas prováveis de ilegível do 

porto; 
d) tempo, de amortização do ilegível 

nas obras 

No entanto, para um custo médio 
dos elementos acima citados chegou-se 
à conclusão de que um pôrto é 
economicamente explorável quando o 
volume de carga provável a ser 
movimentado atinge um mínimo de 
3.000.000 de toneladas. 

De acordo com os elementos de 
que dispomos, a movimentação de 
cargas no pôrto de Itacuruçá poderá 
ultrapassar êste limite daqui a 3 anos. 

Com efeito, em entrevista dada ao 
“Correio da Manhã”, o General Silvio 
Raulino de Oliveira, rúrgica Nacional, 
declarou que, daqui a 3 anos, deverá 
ficar concluída a segunda etapa da 
Siderúrgica de Volta Redonda (etapa B, 
e, nesta ocasião, a usina terá 
necessidade de receber anualmente 
cêrca de 1.500.000 toneladas de carvão 
para seu consumo exclusivo. 

Considerando que haverá 
necessidade de receber carvão para 
outros fins e podendo sair pelo Pôrto de 
Itacuruçá a parte do produtos 
siderúrgicos destinados aos Estados do 
Sul e Norte do País, a movimentação de 
cargas, só em carvão e produtos 
siderúrgicos no Pôrto de Itacuruçá, será 
de, ilegível, 2.000.00 toneladas. 

Por outro lado, com a melhoria  
das linhas da Estrada de Ferro Central 
do Brasil para a região de minérios  
de Minas e aquisição de mais material 
rodante que aquela ferrovia  
está adquirindo, é possível que,  
dentro de 3 anos, se possam 
transportar, no mínimo, 2.000.000 de 
toneladas para exportação, o que 
elevará as cargas a serem 
movimentadas pelo Pôrto de Itacuruçá a 
4.000.000 de toneladas, sem levar em 
conta a possibilidade da localização da 
refinaria de petróleo na zona de 
influência do Pôrto, como pretende o 
estado do Rio. 

Caso seja construída a refinaria  
em aprêço na região, com  
capacidade para 30.000 barris dia- 
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rios, serão mais 1.500.000 toneladas anuais 
a serem movimentadas, sem levar em conta 
o transporte marítimo de uma parte dos 
derivados. 

Se a construção do Pôrto de 
Itacurussa fôsse iniciada no próximo ano, 
isto é, em 1953, a ultimação das obras 
chegaria então a tempo de fazer face à 
movimentação do carvão e minerio, pois a 
construção dêste pôrto, mesmo em ritmo 
acelerado, não poderá ser ultimada em 
menos de três anos.” 

Sr. Presidente, as opiniões contrárias 
à construção do pôrto de Itacuruçá 
baseiam-se principalmente na velha 
doutrina portuária da concentração das 
cargas num pôrto único, que serve a região. 

Esta doutrina não se aplica, porém, a 
portos destinados a transportes 
especializados, como é o caso do Pôrto de. 
Itacuruçá, que se destina a receber navios 
carvoeiros, que servem também para 
transportar minérios e petroleiros, que só 
transportam pretróleo ou seus derivados 
líquidos. 

A doutrina do pôrto único para 
navegação de graude calado foi 
estabelecida para evitar que um navio de 
grande capacidade ficasse apanhando e 
deixando carga em vários portos, próximos 
uns dos outros, o que causaria 
encarecimento do transporte marítimo, 
devida à perda de tempo com a entrada nos 
portos, espera para atracação, acréscimo 
de taxas portuárias, etc. 

Uma outra vantagem da localização do 
pôrto de carvão, minério e petróleo, em 
Itacuruçá, e possuir a região circunvizinha 
áreas amplas, ainda pouco valorizadas, e, 
em grande parte, terrenos de marinha, o 
que permitirá o aproveitamento dessas 
areas para amplos depósitos, reservando 
áreas para ampliações futuras. 

A administração do Pôrto do Rio de 
Janeiro naturalmente não ilegível perder as 
cargas que vão ser destinadas para o Pôrto 
de Itacuruçá e, para isto, pertende ampliar 
o pôrto na zona do Cajú. O que interessa ao 
País, no entanto, não é o aumento das 
ilegível do Pôrto do Rio de Janeiro e sim 
facilitar a movimentação das cargas. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
típanos): – Pondero ao nobre orador que 
faltam apenas três minutos para término da 
hora do expediente. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª 
consulte a Casa sôbre se consente na 
prorrogação da hora do expediente, nos 
têrmos do Regimento Interno, a fim de que 
o nobre Senador Alfredo Neves possa 
concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Francisco Gallotti. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Alfredo Neves. 
O SR. ALFREDO NEVES: –  

Senhor Presidente, agradeço a V Ex.ª, ao 
nobre Senador Francisco Gallotti  
e ao Senado a gentileza de me 
proporcionarem oportunidade para concluir 
êste discurso. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Permita V. Ex.ª agora pequeno aparte, que 
desejava dar antes da interrupção. Fui 
Superintendente do Porto do Rio de Janeiro 
e conheço todos os colegas que ilegível 
ilegível. Na grande maioria não combatem 
a construção do Porto de Itacuruça do 
ponto de vista expresso por V. Ex.ª através 
das informações do ilustre colega Manuel 
Pacheco de Carvalho. Todos reconhecemos 
ilegível o Porto do Rio de Janeiro se ilegível 
garantido, mesmo com sua expansão, 
embora ilegível para o Porto de Itacuruça. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Muito grato 
pelo aparte de V. Ex.ª, sobretudo em apoio 
da minha pertinácia, propugnando pela 
construção do Porto de Itacuruça. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – que 
é o certo. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor 
Presidente, não sou ténico para também 
desenvolver o assunto sob essa feição; 
mas ilegível para o Senado a opinião de 
um grande técnico, o Engenheiro Manuel 
Pacheco de Carvalho, agora corroborada 
pelo nobre Senador por Santa Catarina, 
Engenheiro ilustre por todos os títulos e, 
mais que isso, especializado em matéria 
de portos. Tudo leva a crer esteja eu 
defendendo a boa causa, o interesse do 
Brasil. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Senhor Presidente, é infundado o receio 
de que a construção do Porto de Itacuruça 
possa, de qualquer maneira, prejudicar o 
Porto do Rio de Janeiro. Este continuaria 
a ser uma escoadouro de grande 
movimento e nele se descarregarão 
continuamente as chamadas mercadorias 
nobres, que produzem renda alfandegária 
muito maior que a proporcionada pelos 
minérios. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E 
não é só. Se V. Ex.ª me permite, 
acrescentarei que, para expansão do 
Porto do Rio de Janeiro, estão previstas 
as áreas necessárias aos parques das 
madeiras o do sal, a fim de que este 
último seja distribuído para as cidades do 
interior do Estado do Rio e de  
Minas Gerais. O Porto do Rio de  
Janeiro tem, portanto, o seu progresso 
garantido. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Embora 
se prolongue o cais até o Caju, fazendo-
se aí um porto de carvão e minérios, ainda 
assim será insuficiente para atender ao 
movimento do carvão, principalmente se 
consideramos o consumo dos fornos de 
Volta Redonda. Além disso, a Central do 
Brasil, no trecho de Japeri a Pedro II, já 
está congestionada. Seu tráfego não da 
vasão aos trens de passageiros. 
Lamentamos, diariamente, uma série e 
acidentes provocados por esse fato. 

Contudo o Porto de Itacuruçá ficarão 
eliminados desse trecho os ilegível que 
conduzem carvão para Volta Redonda e 
minérios para o porto e, 
conseqüentemente, estará desafogada 
essa linha. Os subúrbios da Central 
beneficiar-se-ão desde logo, 
proporcionando maior comodidade aos 
que se utilizam do trem. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Devemos ainda considerar o 
barateamento do transporte do carvão 
para Volta Redonda, via Itucuruçá. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor 
Presidente, há ainda um fato importante 
de ordem ilegível o transporte do carvão 
para Volta Redonda como acaba de 
salientar o nobre Senador Francisco 
Gallotti. Tudo indica a urgência de se 
iniciarem as obras do Porto de Itacuruçá. 
A reunião havida entre o honrado Sr. José 
Américo e os técnicos do seu Ministério 
cada qual mais capacitado do ilegível, 
prova a necessidade de uma solução para 
o problema. 

O Sr Presidente da República 
ilegível por três vezes em discurso, e na 
mensagem remetida ao Congresso 
ilegível salientou a importância da 
construção do Porto de Itacuruçá. 

Não vejo, pois, por que se 
procrastinar a solução do problema que 
ilegível os olhos de todos. Quando 
conversamos com qualquer técnico, sem 
espírito preconcebido sobre ilegível do 
Porto de Itacuruçá ilegível a opinião  
de que tecnicamente ilegível pelo  
governo federal é uma importância 
 

facilmente ressarcida, porquanto o porto de 
Itacuruçá terá um movimento que o justificará 
perfeitamente, Acresce, Sr. Presidente, que a 
sua construção permitirá que, ao invés de 
exportarmos, como até agora, um milhão  
de toneladas de minério para  
o exterior, elevaremos, sem  
dificuldades, essa exportação a dez milhões 
de toneladas! 

No momento em que ansiosamente 
buscamos divisas, em que a sua falta 
perturba a vida do país, em que o mecanismo 
regulador da sua distribuição sofre as mais 
veementes críticas, não compreendo como 
ainda se postergue essa obra, que, além de 
outros benefícios, permitirá que o nosso 
mercad ode  divisas se desenvolva de  
tal modo que, em curto prazo, se  
restabelece o equilíbrio das nossas 
transações externas. 

O trecho da Central do Brasil de Itaperi 
a Barra do Pirai já está eletrificado. Comporta 
perfeitamente o aumento do tráfego de trans, 
transportando seja minério de feror seja 
carvão para Volta Redonda. Como o Senado 
sabe, esta usina está quase a ultimar o seu 
segundo alto forno, o qual exigirá do dobro 
da importação do carvão. Desembarcando 
esse carvão no cais do Rio de  
Janeiro dificilmente poderá ser transportado 
até Japeri pelo atual trecho D. Pedro II-
Japeri. 

Assim, Sr. Presidente, já possui o 
governo o numerário indispensável para 
início do estudos: já dispõe do dinheiro 
necessário ao começo das grandes obras. 
Como estamos em meio do exercício 
financeiro, parece-me que, para uma obra 
que consumirá noventa milhões de cruzeiros 
na construção do porto e quarenta milhões 
de cruzeiros na ultimação da linha da Estrada 
de Ferro Central do  Brasil , trinta e cinco 
milhões de cruzeiros servirão de sobra para 
este fim de exercício. Uma vez iniciados os 
trabalhos, estou certo de que o Congresso, 
com o seu indiscutível patriotismo não 
ilegível para que eles prossigam a ilegível 
em curto prazo. 

Sr. Presidente, vindo à tribuna tratar, 
ainda, uma vez da construção do porto de 
Itacuruçá, quero congratular-me com o Sr. 
Ministro da Viação na certeza de que ilegível 
reconhecido dinamismo e ilegível espírito 
público ilegível que esse assunto 

O SR. PRESIDENTE: – sobre a Mesa 
três requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1º Secretário. 

São respectivamente lidos e aprovados 
os seguintes: 

 
REQUERIMENTOS 

 
Nº 211 – 1953 

 
Nos termos do art. 90, letra a do 

Regimento Interno requeiro inclusão na 
Ordem do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados ilegível  que 
torna obrigatória a ilegível regiões 
ilegível 

Sala das Sessões em ilegível de 
julho de 1953 – ilegível. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 212 – 1953 

 
Nos termos do art. Ilegível  

letra a do Regimento Interno ilegível 
Ordem do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados ilegível que 
isenta de direitos de importação e  
mais taxas aduaneiras ilegível  
elétricos destinado ás Prefeituras 
Municipais de ilegível no Estado  
de Minas Gerais ilegível 
 

no Estado de Goiás e Sapé, no Estado da Paraíba. 
Sala das Sessões, em 22 de julho de 1953. – 

Costa Pereira. 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 213 – 1953 
 

Requeiro a V. Ex.ª seja incluído na Ordem do 
Dia o Projeto de Lei número 35, de 1952, que exclui 
do regime de licença prévia os livros traduzidos em 
português, pelos escritores portugueses em Portugal. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1953. – 
Flavio Guimarães. 

Vêm a mesa e são deferidos pelo Senhor 
presidente os seguintes: 

 
REQUERIMENTOS 

 
Nº 214 – 1953 

 
Tendo em vista que o IPASE e a Caixa 

Econômica Federal do Rio de Janeiro gozam de 
privilégio legal para a realização de empréstimos a 
funcionários públicos mediante consignação em 
folha; 

Tendo em vista que existe em curso no 
Senado projeto de lei com o fim de estender a outras 
entidades idôneas a autorização para realizar essas 
operações. 

Requeiro sejam pedidas ao Senhor Ministro do 
Trabalho as seguintes informações: 

a) se está aberta a carteira de empréstimo 
dessa natureza no IPASE; 

b) os prazos em que essa carteira tem 
interrompido as inscrições para esses empréstimos e 
a sua concessão. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1953. – 
Mozart Lago. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 215 – 1953 

 
Tendo em vista que o IPASE é instituição de 

previdência e assistência aos servidores da nação; 
Ilegível as suas carteiras, existe ilegível de 

empréstimos aos funcionários para aquisição e 
construção de residências; 

E, ainda, que entre as ilegível em que o 
funcionário pode precisar de financiamento para fins 
de ilegível da realização de obras e as de 
transferência para o seu nome de imóvel adquirido 
em nome do próprio IPASE no fim do pagamento do 
prazo contratual. 

Requeiro sejam pedidas ao Senhor Ministro do 
Trabalho as seguintes informações: 

a) por que não concede atualmente o IPASE 
aos funcionários como concedeu sob outras 
administrações empréstimos para reformas e obras 
em ilegível residenciais que lhes ilegível ao fim do 
pagamento do valor do imóvel comprado ou ilegível 
em seu nome concede empréstimos aos seus 
mutuários para as despesas de transferências dos 
mesmos imóveis para os ilegível 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 1953. – 
Mozart Lago. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Waldemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
Ilegível dos Santos. 
Ilegível Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Durval Cruz. 
Walter Franco. 
Pereira Pinto. 
Bernardes Filho. 
César Vergueiro. 
Domingos Velasco. 
Ilegível ilegível (14) 
Deixam de comparecer os Srs. Senadores: 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Mathyas Olympio. 
Plínio ilegível. 
Ilegível 
Ilegível. 
Ilegível. 

 



152 
 
6920 Quinta-feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 

 
Julio Leite. 
Carlos Lindemberg. 
Attílio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Levindo Coelho. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Othon Mader. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
O SR. PRESIDENTE: – Ilegível prorrogação 

da hora do expediente, passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Do avulso constam cinco continuações de 
votação. Trata-se de equivoco da publicação. 
Apenas em relação a primeira matéria e válida a 
declaração da continuação da votação. Quanta às 
demais, trata-se de votação da discussão única. 

Continuação da votação, em discussão 
única, do Projeto de Lei da Câmara nº I97, de 
1952, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça, o crédito especial de Cr$ 
1.497.600,00 para completar o pagamento das 
pensões vitalícias dos veteranos da campanha 
acreana. (Com pareceres ns. 588-53, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; 
e 587-53, da de Finanças, oferecendo emenda). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
O SR. ALOISIO DE CARVALHO (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação solicitada pelo Sr. Senador 
Aloysio de Carvalho. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que 
votam a favor da emenda. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
votaram a favor e levantar-se os que votam contra 
(Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação da emenda 
27 Srs. Senadores e contra 7. 

É aprovada a seguinte. 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao art. 1º, substitua-se pelo seguinte: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 2 697.600,00 
(dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil e 
seiscentos cruzeiros), destinados a completar o 
pagamento das pensões vitalícias instituídas pela 
Lei nº 380, de 10 de setembro de 1948, com 
referência aos exercícios financeiros de 1948, 
1949, 1950, 1951 e 1952. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Projeto, assim emendado. 

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

É aprovado o seguinte. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N. 197; DE 1952 

 
Autoriza a Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores; o 
crédito especial de Cr$ 1.497.600,00. para 
completar o pagamento das pensões vitalícias dos 
veteranos da campanha acreana. 
 

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

abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o. crédito especial de Cr$ 1.497.600,00 
(um milhão quatrocentos e noventa e sete mil e 
seiscentos cruzeiros), destinados a completar o 
pagamento das pensões vitalícias instituídas pela 
Lei nº 380, de 10 de setembro de 1948, com 
referência aos exercícios financeiros de 1948, 
1949, 1950 e 1951. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação. 

À Comissão de Redação. 
Durante a verificação de votação o Sr. Marcondes 
Filho. Vice-Presidente deixa a cadeira.da 
presidência, que é ocupada pelo Senhor Café 
Filho, Presidente. 

Votação em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 897, de 1952, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 
7.200,00 para pagamento de gratificação de 
magistério à professora Maria das Dôres Pais 
de Barros Ferrari. (Com Parecer nº 563-53, da 
Comissão de Finanças, favorável, com a 
emenda que oferece). 
 

O SR. PRESIDENTE:  – Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados (Pausa). 

É aprovada a seguinte 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao art. 1º, suprima-se, in fine, a 
expressão: 

"...conforme dispõe os arts.  3º a 32 da Lei 
nº 488, de 15 de novembro de 1948". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
projeto assim emendado. 

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

É aprovado o seguinte 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 397, de 1952 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 7.200,00 para pagamento de 
gratificação de magistério a professôra Maria 
das Dores Pais de Barros Ferrari. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos cruzeiros), para atender às despesas 
com o pagamento da gratificação de magistério a 
Maria das Dores Pais de Barros Ferrari, 
profesôra, padrão J, da Escola Industrial de 
Maceió, Estado de Alagôas, relativa ao período 
ilegível exercício de 1946, conforme dispõe os 
Arts. 3º e 32 da Lei número 488, de 15 de 
novembro de 1948 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

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

À Comissão de Redação. 
Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 34, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
300.000,00 como auxilio à Associação Rural de 
São Joaquim, pela realização da exposição 
regional agro-pecuária, em Março de 1952. 
(Com pareceres favoráveis números 582, de 
1953, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
583-53, da de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte 

 
PROJETO DE LEI DA. CÂMARA 

 
Nº 34, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura o crédito especial de 
Cr$ 300.000,00, como auxílio à Associação 
Rural de São Joaquim pela realização da 
exposição regional agro-pecuária. 

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

abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 
cruzeiros), como auxilio à Associação Rural de 
São Joaquim pela realização da exposição 
regional agro-pecuária, em 26 de março de 
1952, no município de São Joaquim, Estado de 
Santa Catarina. 

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

À sanção. 
 
Votação em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 104, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
especial de. Cr$ 1.500.000,00 destinado a 
regularizar as despesas com o transporte de 
imigrantes holandeses, seus pertences e 
alimentação do gado por eles trazido. (Com 
pareceres favoráveis ns. 567-53, da Comissão 
de Constituição e Justiça; e 568, de 1953, da 
de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 104, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00, destinado a 
regularizar as despesas com o transporte de 
imigrantes holandeses, seus pertences e 
alimentação do gado por eles trazido. 

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

abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, 
o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros), destinado a 
regularizar as despesas com o transporte de 
imigrantes holandeses, seus pertences e 
alimentação do gado por êles trazido, em 
virtude dos compromissos assumidos pelo 
Govêrno Brasileiro no Acôrdo de Imigração e 
Colonização firmado entre o Brasil e o Reino 
dos Países Baixos, promulgado pelo Decreto 
nº 30.692, de 29 de março de 1952. 

Art. 2º O crédito especial a que se refere 
a presente lei será automaticamente registrado 
e distribuído ao Tesouro Nacional, pelo 
Tribunal de Contas. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

À sanção. 
 
Continuação da votação, em discussão 

única, do parecer número 551, de 1953, da 
Comissão de Redação, oferecendo redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 
1952, que mantém a decisão do Tribunal de 
sob reserva da despesa relativa oCntas que 
autorizou o registro ao pagamento de Cr$ 
1.383.520,00 decorrente de auxílios a várias 
companhias teatrais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

parecer. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte. 

 
PARECER 

 
Nº 551, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 
 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 52, de 1952. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 52, de 1952, originário da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 2 de 
julho de 1953. – Clodomir Cardoso, Presidente. 
– Costa Pereira, Relator. – Joaquim Pires. – 
Velloso Borges. 

ANEXO AO PARECER Nº 351-58 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo da Câmara nº 52, de 1952, que 
mantém a decisão por que o Tribunal de 
Contas autorizou a registro, sob reserva, da 
despesa relativa ao pagamento de Cr$ 
1.383.520,00 (um milhão, trezentos e vinte 
cruzeiros), decorrente de auxílios a várias 
companhias teatrais. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta nos têrmos do art. 77, § 1º, da 
Constituição, e eu promulgo o seguinte. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º É aprovada a decisão por que o 

Tribunal de Contas, em sessão realizada a 5 
de dezembro de 1951, autorizou o registro, 
sob reserva, da despesa relativa ao 
pagamento de Cr$ 1.383.520,00 (um milhão, 
trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e 
vinte cruzeiros), cujo adiantamento foi 
requisitado em nome do Diretor do Serviço 
Nacional de Teatro, Aldo Calvet, para atender 
às despesas decorrentes da concessão de 
auxílios a várias companhias teatrais. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará 
em. vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 
parecer acaba de ser aprovado vai à 
promulgação. 

 
Votação em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 174 de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial até a importância de Cr$ 
2.000.000,00 para aquisição de biblioteca 
musical pertencente à Abraão Carvalho, 
localizado no Distrito Federal. (Com 
pareceres favoráveis ns 594-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; 595-53, 
da de ducação e Cultura; e 596-53, da de 
Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 

Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 174 – 1952 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da ducação e Saúde, o crédito 
especial até a importância de Cr$ 
2.000.000,00 para aquisição da biblioteca 
musical. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Ministério da Educação e 

Saúde autorizado a adquirir a biblioteca 
musical pertencente a Abraão Carvalho, 
localizada no Distrito Federal. 

Art. 2º Para ocorrer às despesas com a 
aquisição da biblioteca mencionada no Art. 1º 
é autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo 
mesmo Ministério, o crédito especial até a 
importância de Cr$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros). 

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

À Sanção. 
 
Votação, em discussão única, do 

Parecer nº 603, de 1953, da Comissão de 
Redado, oferecendo redação final ao Projeto 
de Lei da Câmara n º  304, de 1950 que 
modifica o Decreto-lei nº 8.768, de 21 de 
janeiro de 1946, que concede aumento aos 
pensionistas do I. P. A. S. E. e dá outras 
providências. 
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O SR. PRESIDENTE: –  Em votação o 
Parecer. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados Pausa. 

E' aprovado o seguinte: 

 
PARECER 

 
Nº 603, de 1653 

 
Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 304, de 1950. 

 
Relator – Sr. Aloísio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fls. anexas) do Projeto de Lei nº 304 de 
1950, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados, considerando emenda de 
redação a oferecida em Plenário, pela 
Comissão de Finanças do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 10 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. Veloso Borges. – Costa 
Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 603–53 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara nº 364, de 1950, que concede 
aumento aos pensionistas do IPASE e dá 
outras providencias. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 – E' extensivo o aumento de 

que trata o Decreto-lei nº 8.756, de 21 
de janeiro de 1945, na forma prescrita 
nos arts. 1º e 3º §§ 1º e 2º, às pensões 
em vigor, concedidas pelo Instituto de 
Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado (I. P. A. S. E.) aos 
beneficiários dos servidores federais 
falecidos a partir de 1 de janeiro de 
1946, ou as que venham a ser 
concedidas por morte de seus segurados 
obrigatórios. 

Parágrafo único – O aumento, de 
que trata este artigo, far–se–á de 
maneira que as pensões já concedidas a 
beneficiários de servidores federais 
falecidos a partir de 1 de janeiro de 
1946, ou as que venham a ocorrer, não 
sejam inferiores nem superiores as que 
caberiam, em igualdade de condições, 
nos termos dos Decreto-leis ns. 8.512, 
de 31 de dezembro de 1945 e 8.762, de 
21 de janeiro de 1946, a beneficiários de 
servidor de igual categoria funcional, 
que houvesse falecido até 31 de 
dezembro de 1945. 

Art. 2º – Para atender as despesas 
relativas ao aumento de pensões a que 
se refere o art. 1º é o Instituto de 
Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado autorizado a fazer 
os adiantamentos necessários, para cujo 
reembolso procederá na forma 
estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 8º do 
Decreto-lei n. 8.768, de 21 de janeiro de 
1940, e remeter de uma só vez a relação 
das importâncias pagas. 

Art. 3º – O aumento de que trata 
esta lei não é extensivo aos 
beneficiários dos servidores que 
contribuem para o  
IPASE, por força de convênios com  
os govêrnos estaduais, municipais e 
territoriais. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado 
sobe à Sanção. 

Votação, em discussão única, do  
Parecer nº 604 de 1953, da Comissão de 
Redação, oferecendo redação final ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 
1952 que aprova a Convenção 
Internacional que modificou a 
Convenção do Metro, firmada em Paris, 
em 28– 5– 1875). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Parecer. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. Pausa 

E' aprovado o seguinte. 
 

PARECER 
 

Nº 604, de 1935 
 
Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Decreto. 

Legislativo nº 114, de 1952. 
 
Relator: Sr. Velloso Borges. 
A Comissão apresenta a redação finaI 

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 114, de 1952, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 10 
de julho de 1953 – Joaquim Pires. Presidente 
em exercício. – Velloso Borges, Relator. – 
Costa Pereira. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 634–53 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo da Câmara nº 114, de 1952, que 
aprova a Convenção Internacional assinada 
em Sévres, na França, a 6 de outubro de 
1921, que modifica a Convenção do Metro, 
firmada em Paris, a 28 e de maio de 1873. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta, nos termos do artigo 66, inciso I, da 
constituição, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº – 1953 

 
Art. 1º – E aprovada a Convenção 

Internacional assinada em Sévres, na 
França, a 6 de outubro de 1921, que 
modificou a Convenção do eMtro, firmada 
em Paris, a 28 de maio de 1875, bem como o 
respectivo Regulamento 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará, 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições e mcontrario. 

O SR. PRESIDENTE: –  O Projeto cujo 
parecer acaba de ser aprovado vai à 
promulgação. 

 
Votação. em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
31, de 1953, que altera os quadros de 
pessoal das Secretarias dos Tribunais 
Regionais Eleitorais do Amazonas, Mato 
Grosso, Goiás. Maranhão Piauí, Paraíba e 
Pernambuco (incluído na Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, convertida 
na sessão de ilegível requerimento do Sr 
Senador Mozart Lago, tendo Pareceres: 1 – 
Sobre Projeto nº 359, de 1953, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; nº 360, de 1953, da 
Comissão de Finanças, favorável; nº 633, de 
1953, da Comissão de Serviço Público Civil, 
favorável; II – Sôbre a emenda nº 541, de 
1953, da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela inconstitucionalidade; nº 542, de 1953, 
da Comissão de Finanças pela rejeição; nº 
633, de 1953, da Comissão de Serviço 
Público Civil, pela rejeição. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*) 
(pela ordem): – Sr. Presidente, se não me 
falha a memória, apresentei emenda a êste 
projeto. Entretanto, ilegível não consta do 
avulso. Peço, portanto, a V. Ex.ª que 
examine o processo e se dêle não consta 
minha emenda, retire a matéria da ordem do 
dia e lhe adie a discussão da votação, para 
se apurar fato. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto foi 
incluído na ordem do dia em virtude de 
dispensa ao interstício e só hoje chegara nos 
avulsos adicionais. 

A Mesa verifica que de fato houve 
omissão, por parte da imprensa oficial. Há 
referência a emenda, sem, contudo, 
constarem seu texto e a res- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

pectiva justificação. A Mesa ilegível a matéria 
de ordem do dia, para correção dos avulsos. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados número 239, de 1952, 
que dispõe sobre vencimentos dos Juízes 
quando convocados para funcionar ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
(Incluindo em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão 
de 21-7-53, a requerimento do senhor 
Senador Joaquim Pires, tendo Pareceres: 
ilegível, de 1953 da Comissão de 
Constituição e Justiça do ma emenda que 
oferece numero 616 de 1953 da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e contrário à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
um requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 216– 53 
 

Requeiro adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 233-52, para a 
próxima sessão do dia 27 (segunda-feira) do 
corrente mês. 

Sala das Sessões, em 22 de julho de 
1953 – Francisco Gallotti. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara aos Deputados número 126, de 1063, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde do crédito 
especial de Cr$ 28,125,00. para pagamento 
de diferenças de vencimentos a funcionários 
daquele Ministério. (Incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa ilegível concedida na 
sessão de 2-7-53, a requerimento do Sr 
Senador Francisco Gallotti, tento pareceres 
favoráveis número 62 de 1953 da Comissão 
de Constituição e Justiça ilegível 630, da 
Comissão de Finanças. 

O SR PRESIDENTE: – Em discussão. 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão. 

Em ilegível. 
Os Srs. senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 126, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 28.125,00, para pagamento 
de diferenças de vencimentos a funcionários 
daquele Ministério. 

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

a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 28.125,00 
(vinte e oito mil  cento e vinte e cinco 
cruzeiros), para pagamento de diferenças de 
venci- de disponibilidade, ex-vi do artigo 24 
mentos a que têm direito, por motivo do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Constituição Federal, os 
funcionários daquele Ministério abaixo 
indicados, sendo os primeiros Assistentes 
da Faculdade Nacional de Medicina da 
Universidade do Brasil e o último médico 
clinico, com exercício na Prefeitura do 
Distrito Federal: 

 
 Cr$ 

1. Odilon Vieira Galloti...... 6.600,
00 

2. Ernesto Zeferino da 
Costa Thibau Júnior......... 

5.940,
00 

3. Mário Magalhães.......... 6.381,
50 

4. Abel Noronha de 
Gomes da Silva................ 

3.700,
00 

5. João Alfredo Corrêa de 
Oliveira Neto ................... 

5.503,
50 

Total............................. 28.12
5,00 

 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

A sanção. 

Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 76, de 1952 originário da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Tribunal de Contas a registrar o contrato 
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e 
André J. Meier, para desempenhar no 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica a 
função de Professor de Motores. (Com 
pareceres favoráveis ns. 529-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 530-
53, da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Se não houver quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
 Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 76, de 1952 
 

Autoriza o Tribunal de Contas a 
registrar o contrato celebrado, em 11 de 
outubro de 1951, entre o Ministério da 
Aeronáutica e André J. Meyer. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º E' o Tribunal de Contas 

autorizado a registrar o contrato celebrado, 
em 11 de outubro de 1951, entre o Ministério 
da Aeronáutica e André J. Meyer, para 
desempenhar no Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica a função de Professor de 
Motores. 

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

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 79, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, que mantém o ato 
do Tribunal de Contas que registrou, sob 
reserva a despesa relativa ao pagamento de 
Cr$ 124.280,00 à firma ASCA – Aparelhos 
Científicos Ltda., por fornecimento de 
material ao Curso Técnico de Mineração e 
Metalurgia de Ouro Preto, Minas Gerais 
(Com pareceres favoráveis ns 575-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 576-
53, da de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
Não havendo quem faça uso da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 79, de 1952 
 

Mantém o ato do Tribunal de Contas do 
registro, sob reservamento de Cr$ 
124.280,00 à firma ASCA – Aparelhos 
Científicos Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o ato do Tribunal de 

Contas que, a 28 de março de 1952, 
registrou, sob reserva, a despesa relativa ao 
pagamento de Cr$ 124.280,00 (cento e vinte 
e quatro mil, duzentos e oitenta cruzeiros), a 
firma ASCA – Aparelhos Científicos Ltda., – 
por fornecimento de material ao Curso 
Técnico de Mineração e Metalurgia de Ouro 
Preto, Estado de Minas Gerais. 

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

À sanção 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 98, de 1952, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato de empreitada, celebrado entre a 
Divisão de Obras do Departamento  
de Administração do Ministério da  
Educação e Saúde e a firma A  
Pereira Gonçalves, para execução 
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de obras de pequeno vulto destinadas ao 
abastecimento de energia elétrica do 
Pavilhão de Adolescentes da Colônia Juliano 
ilegível Distrito Federal. (Com pareceres 
favoráveis ns 569-53 da Comissão de 
Constituição e Justiça; e ilegível, da de 
Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 98, de 1952 

 
Aprova o contrato de empreitadas 

ilegível entre a Divisão de obras do 
Departamento de Administração do Ministério 
da Educação e Saúde e a firma A Pereira 
Gonçalves. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato de 

empreitada celebrado em de 16 de abril de 
1951, entre a Divisão de Obras do Ministério 
da Educação e Saúde e a firma A. Pereira 
Gonçalves, para execução de obras de 
pequeno ilegível destinadas ao 
abastecimento de energia elétrica do 
Pavilhão de Adolescentes na Colônia Juliano 
Moreira, Distrito Federal, no montante de Cr$ 
38.304,00 (trinta e oito mil trezentos e quatro 
cruzeiros). 

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

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 132, de 1953, originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e Paulo Joaquim Janson 
Coutinho para exercer a função de Técnico 
Especializado do Laboratório de 
Aerodinâmica no Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica. (Com pareceres favoráveis ns. 
521-53 da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 522-53, da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem faça o uso da 
palavra, declaro a discussão encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 132, de 1952 
 

Aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Paulo Joaquim 
Jansson Coutinho. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º. É aprovado o contrato celebrado 

em 18 de outubro de 1951, entre o Ministério 
da Aeronáutica e Paulo Joaquim Jansson 
Coutinho, para exercer a função de Técnico 
Especializado do Laboratório de Aeronáutica 
no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

Art 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Redação. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 10, de 1953 originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova a 
renovação do contrato celebrado entre o 
Governo do Território de Guaporé e Alzira 
Botelho de Amorim Goray para exercer a 
função de Assistente de Saúde na Divisão de 
Saúde. (Com pareceres: 592-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
favorável; e 593-53, da de Finanças, pela 
rejeição). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É rejeitado o seguinte: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 10, de 1953 

 
Aprova a Renovação do contrato 

celebrado entre o Govêrno do Território do 
Guaporé e Alzira Botelho de Amorim 
Gorayeb. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovada a renovação do 

contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território do Guaporé e Alzira Botelho de 
Amorim Gorayeb, em 12 de dezembro de 
1951, com o salário mensal de Cr$ 5.160,00 
(cinco mil e cento e sessenta cruzeiros) para 
exercer a função de Assistente de Saúde na 
Divisão de Saúde. 

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

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 18 de 1953, originário da 
Câmara das Deputados, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória 
de registro ao termo de contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e a firma Cia. 
Fábio Bastos, Comércio e Industria para a 
execução de obras de instalação do 
equipamento do entrepôsto de Pesca de 
Vitória, Estado do Espírito Santo (Com 
pareceres favoráveis ns. 530-53 da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 581-
53, da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra 
encerro a discussão (Pausa). 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Projeto queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 18, de 1953 

 
Mantém a Decisão do Tribunal de 

Contas denegatória do registro do têrmo de 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a firma Cia Fábio Bastos, 
Comércio e Indústria. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art 1º É mantida a decisão do Tribunal 

de Contas, de 26 de dezembro de 1951, que 
negou registro ao têrmo de contrato 
celebrado em 14 de dezembro de 1931 entre 
o Ministério da Agricultura e a firma Cia Fábio 
Bastos Comércio e Indústria para a execução 
de obras de instalação do equipamento 
frigorífico do Entreposto de Pesca de Vitória, 
Estado do Espírito Santo. 

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

À Comissão de Redação. 

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 26, de 1953 originário da 
Câmara dos Deputados, que aprova o 
contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a Comércio e Indústria Barbosa 
& Marques SA para exploração mediante 
arrendamento da usina de preparo de café 
construída e instalada pelo Ministério, no 
Município de Carangola, Estado de Minas 
Gerais. (Com pareceres favoráveis números 
525-53, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 526-53 da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 28, de 1953 
 

Aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a Comércio e 
Indústria Barbosa & Marques S. A. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São aprovados o contrato e o 

têrmo aditivo celebrados, respectivamente, 
em 26 de outubro de 1951 e 8 de janeiro de 
1952, entre o Ministério da Agricultura e a 
Comércio e Industria Barbosa & Marques S. 
A. para exploração, mediante arrendamento, 
da usina de preparo de café construída e 
instalada pelo mesmo Ministério, no 
Município de Carangola, Estado de Minas 
Gerais. 

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

À Comissão de Redução. 
 
Discussão única do Parecer número 

613, de 1953, da Comissão Diretora 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Resolução número 10, de 1953, que 
aposenta compulsoriamente Miguel Caseli, 
Auxiliar de Portaria do Padrão "L". 

 
O SR. PRESIDENTE: - Em discussão o 

Parecer. 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. (Pausa). 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Parecer queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

É aprovado o seguinte 
 

PARECER 
 

Nº 613, de 1953 
 

Da Comissão Diretora Redação final do 
Projeto de Resolução número 10, de 1953. 

 
Relator: Sr. Alfredo Neves. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fI. anexa) do Projeto de Resolução nº 10, de 
1953. 

Sala da Comissão Diretora, em de julho 
de 1953. – Marcondes Filho, Presidente. – 
Alfredo Neves, Relator. – Vespasiano 
Martins. – Francisco Gatlotti. – Ezequias da 
Rocha. – Costa Pereira. – Prisco dos Santos. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou e, nos têrmos do artigo 2º letra n, do 
Regimento Interno, eu promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Art. 1º – Fica aposentado, nos têrmos do art. 

191, item II, da Constituição Federal, com os 
vencimentos integrais do padrão "I" e a gratificação 
adicional correspondente por contar mais de 45 
anos de serviço Miguel Caseli, Auxiliar de Portaria 
do Senado Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 
parecer acaba de ser aprovado, vai à 
promulgação. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante do avulso. Não havendo 
oradores inscritos, vou encerrar a sessão, 
designando para a próxima, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 64, de 1953, que autoriza o  
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da  
Viação e Obras Públicas, o crédito especial  
de Cr$ 333.544,30 para pagamentos de 
indenização a Adriano Rodrigues Pin- 
 

to, ex-maquinista de primeira classe da 
Estrada de Ferro Rio d'Ouro. (Com Parecer 
favorável nº 624-53, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 75, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
180.000.000,00 para regularização dos 
auxílios prestados, no exercício de 1952, à 
Estrada de Ferro Leopoldina. (Com Parecer 
favorável nº 625-59, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 96, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, e crédito especial de 
Cr$ 85.583,30 para pagamento ao Dr. 
Francisco Eugênio Coutinho, como 
assistente da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, em disponibilidade. (Com 
pareceres favoráveis ns. 619-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 
620-53, da de Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei, da 
Câmara nº 185, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 161.106,20 para atender 
ao pagamento de contribuição do Brasil à 
Conferencia Internacional de Materiais. 
(Com pareceres favoráveis ns. 626-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça e 627-
53, da de Finanças). 

Discussão preliminar, nos têrmos do 
artigo 153 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1952, 
que concede aposentadoria aos 
magistrados com os vencimentos 
correspondentes aos da classe 
imediatamente superior, se contarem 60 
anos de idade. (Com Parecer nº 600-53 da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade). 

Discussão única do Parecer número 
612-53, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de Lei 
do Senado nº 48, de 1952, que modifica 
os artigos 3º II, 4º, parágrafo único, 5º, 
parágrafos 4º e 5º e 6º da Lei nº 1.505, de 
19 de Dezembro de 1951, no tocante a 
ações rescisórias o mandados de 
segurança. 

Discussão única do parecer (secreto) 
da Comissão de Inquérito eleita para 
apurar as causas de que resultou o 
afastamento do chefe da missão 
diplomática do Brasil junto ao Govêrno do 
Irã. 

Encerra-se a sessão às 16 horas e 
10 minutos. 

 
TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO 

PELO SENHOR SENADOR FLÁVIO 
GUIMARÃES NA SESSÃO DE 17 DE 

JULHO DE 1953. 
 

Que se reproduz por ter sido 
publicada com incorreções: 

A extensão e incidência da doença 
em tão grande arca e com tal número de 
doentes em todo o Brasil, com as 
gravíssimas conseqüências sôbre a saúde 
e potencial econômico da zona rural 
brasileira, mostram a importância sanitária 
do problema. 

Os recursos puramente clínicos não 
superam as naturais dificuldades de 
tratamento dessa doença". 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – Com 
muito prazer. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – O 
tratamento clínico, muitas vezes, é danoso 
à própria saúde do doente. Há 
pesquisadores, como o Professor ilegível 
Coutinho, da Universidade de Recife, que 
condenam formalmente o tratamento. V. 
Exª tem tôda a razão quando dá, como 
norma certa e útil a profilaxia da moléstia. 
Esta feita pelo tratamento das águas que 
será o processo mais razoável para 
extinguir a endemia que está dizimando as 
populações rurais do Brasil. 
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O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTE: – Daí a profilaxia ser a 
melhor forma do tratamento. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – O ideal 
para se combater essa epidemia. 

O SR. FLAVIO GUIMARAES: – "A 
campanha manterá dois centros de 
pesquisas: o Instituto de Malária, 
existente no Rio, e o Instituto Aggeu 
Magalhães, sediado em Recife. 

Ainda faz três meses que essa 
dliberação foi tomada e já foram 
planejados e iniciados, os t rabalhos  
de aplicação de cal, do Paraná ao 
Ceará, num total de nove Estados. 
Diversos dispositivos tem sido 
imaginados para facilitar a distribuição 
da cal, nas coleções hídricas e  
estamos certos de que em breve 
contaremos com uma técnica própria 
com os característicos dos nossos 
métodos de trabalho, isto é, a 
simplicidade, o baixo custo e a 
eficiência. 

O SR. DJAIR BRINDEIRO: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? 
(Assentimento do orador) – Posso 
afirmar a V. Ex.ª que os pesquisadores 
pernambucanos da Faculdade de 
Medicina e do Instituto Aggeu 
Magalhães, estão seriamente 
empenhados no estudo dessa questão 
inicialmente considerada pelo Professor 
Ageu Magalhães prematuramente 
falecido. Existe ali uma plêiade de 
homens de ciência entre os quais posso 
citar, além dos Professôres Bezerra 
Coutinho, Figueiredo e Barros Coelho o 
Dr. Luiz Tavarez vivamente interessado 
na solução desse problema de suma 
importância para milhões de brasileiros, 
vitimas da terrível endemia. 

O SR. FLAVIO GUIMARAES: – 
Agradeço o aparte de V. Ex.ª. O 
patriotismo dos cientistas 
pernambucanos mais uma vez esta à 
altura do grande valor do seu  
valoroso e culto Estado. (Continuando a 
leitura). 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SR. SENADOR MOZART LAGO NA 
SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 1953 

 
O SR. MOZART LAGO (para 

encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente,a propósito do pedido de 
licença do nobre senador Novaes Filho, 
julgo de meu dever pedir a atenção do 
Senado Federal para o noticiário da 
Imprensa quando informou o país da 
escolha de S. Ex.ª para integrar a 
delegação incumbida de representar o 
Brasil na Conferência Internacional do 
Açúcar. Dito noticiário, uniformemente, 
foi divulgado nestes termos. 

"O Chefe do govêrno assinou 
decreto designando a seguinte 
delegação para representar o Brasil na 
Conferência Internacional do Açúcar, que 
se realizou, em Londres no dia 13 do 
corrente mês: chefe, Gileno de Carli, 
delegados, senador Antônio Novais 
Filho, Luiz Dubeau Júnior e Humberto  
da Costa Pinto, e, conselheiro comercial 
Edgard Melo". 

Sr. presidente, no parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, 
propondo ao Senado a concessão da 
licença necessária a que nosso eminente 
colega fizesse parte da referida 
delegação não se esclarece em que  
qualidade o Senador Novais Filho  
foi à Conferência Internacional do 
Açúcar. 

Meu reparo é justamente para 
estanhar que, integrando aquela 
delegação um Senador da cultura e do 
prestigio do ilustre representante 
pernambucano que, além do mais, é 
industrial do açúcar dos mais notáveis do 
nosso pais – tenha cabido ao Senhor 
Gileno de Carli – que não passa de um 
"açucareiro" comum (riso) de renome 
muito discutido em nosso meio industrial 
– a missão de chefiar a delegação 
brasileira. 

Não compreendo, francamente: 
E se não tivesse conhecimento de que 

aquele nosso colega já partiu para a Europa, 
meu veto seria contrário ao projto. 

Penso que, se os Protocolos ou os 
Regulamentos do Itamarati permitem tal 
contrasenso, precisam ser derrogados, ou, 
então, o Senado terá que tomar o cuidado de 
não permitir em providência de ordem geral, 
que seus membros façam parte de 
delegações cuja chefia possa não ser 
escolhida com o devido acatamento a 
hierarquia social ou administrativa a que 
estamos habituados. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MOZART LAGO: – Com todo 
prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTI: – Tenho 
a impressão de que o nobre Senador Novais 
Filho não foi a Conferência Internacional do 
Açucar, realizada na Inglaterra, como 
Senador e, sim, como usineiro. 

O SR. MOZART LAGO: – Estou de 
inteiro acordo com V. Ex.ª, também eu 
compreendi que o nosso eminente colega 
partiu na delegação como simples 
industrial. Mas a questão é que o noticiário 
dos jornais referiran-se ao Senador 
Novais Filho, e não ao industrial Novais 
Filho, e o povo, que está habituado a nos 
considerar membros da Câmara Alta do 
pais, não sabe é tão mais natural quanto, 
no noticiário divulgado, de evidente 
procedência oficial, não se teve o cuidado 
de fazer qualquer alusão a qualidade em 
que partiu na delegação o notável 
Senador pernambucano. De minha parte, 
compreendi perfeitamente porque o 
senador Novais Filho partiu na delegação 
sem exigir-lhe a chefia que lhe era devida, 
por hierarquia, pela sua alta cultura e pela 
sua competência ilegível nos assuntos 
permitentes á industria açucareira. O 
nosso nobre colega só viu na missão, mais 
uma oportunidade feliz de servir á pátria, 
de ser útil ao seu glorioso Pernambuco, de 
trabalhar pelo aperfeiçoamento de uma 
das nossas maiores e melhores industrias, 
enfim, de colaborar eficientemente pela 
riqueza nacional e pelo nosso 
fortalecimento econômico. Mas ao Senado 
é que cabe não consentir que as 
autoridades apelem para os serviços, para 
a competência, para a cultura, para o 
prestigío dos Senadores, sem alta 
dignidade em nossos meios social e 
político. O Ministério do Exterior, ou as 
autoridades a que venham a competir tais 
designações, poderiam, perfeitamente, 
revelar maior apreço e maior acatamento 
aos membros do Congresso Nacional, 
designando-os como "acessores das 
delegações", como "assistentes ou 
consultores tecnicos". É, pelo menos, o 
que a mim me parece justo e conveniente, 
para ressalva das prerrogativas que o 
povo nos concede quando nos envia ao 
Parlamento da Nação. 

Por esta vez, Sr. Presidente, 
atendendo a que, inclusive, o nosso 
grande e preclaro colega senador Novais 
Filho já partiu para a Conferencia aludida, 
votarei a favor da Resolução nº 17 de 
1953, mas não darei meu assentimento, 
futuramente, a licenças que importem em 
exigir do patriotismo de nossos colegas, 
serviços que assentam na própria 
modéstia, mas que êles só devem prestar 
mediante reconhecimento prévio de seu 
merecimento e de suas altas qualidades 
pessoais, (Muito bem!) 

Republica-se por ter saído com 
incorreções. 

 
Nº 183 – 1953 

 
Concede isenção de direItos e taxas 

aduaneiras para embarcações destinadas 
à dragagem e aos serviços dos portos. 

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

direitos e taxas aduaneiras para 
embarcações montadas ou desmontadas 
completas, destinadas à dragagem e 
 

aos serviços dos portos (rebocadores), a que 
se refere o art. 1.777 da Tarifa das 
Alfândegas. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, 
e Economia e Finanças. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO 

SENHOR SENADOR ASSIS 
CHATEAUBRIAND NA SESSÃO DE 15 DE 
JULHO DE 1953 

 
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 

Creiam os nobres colegas que poucos 
homens, nessa casa, resistem com maior 
energia á tentação da palavra quanto eu. 
Prefiro praticar atos, a patentear eloqüência; 
e por isto mesmo troco de bom grado por 
uma modesta providência, bem pensada e 
melhor executada, qualquer heróico esforço 
oratório nesta tribuna. E' a hora de descer a 
cortina sôbre o palco, onde as justas da 
eloqüência já se tornam descabidas. O 
momento é de ação, de ação enérgica e 
rápida. Se até agora nos pagamos de 
palavras, de credulidades irrefletidas, de 
frivolidades demagógicas e de insensatez na 
aplicação dos recursos do erário economias 
individuais, o instante chegou de domiar os 
nossos negócios públicos, com desição e 
vontade, qui estou para, sem pensamento 
preconcebido, dizer aquelas verdades 
desagradáreis que a sinceridade manda 
articular nos parlamentos, hostis às medidas 
supremas inspiradas na defesa do bem 
público. Já se contemporizou demais com o 
interesse privado. Os tiranos caprichosos, 
que se chamam o empreguismo público e as 
clientelas eleitorais, já se conjugaram, por 
tempo excesisvo, para zombar da nossa 
competência, da nossa abnegação e da 
nossa probidade de legisladores. 

Já se desdenhou, até aqui, um período 
excessivamente longo de tolerância do povo 
para com os erros e os vícios da elite que o 
dirige. Não se queira sustentar que o Brasil 
seja uma terra predestinada, para errar 
continuar errando, sem que os detentores do 
bem comum não se vejam surpreendidos, 
algum dia, por uma desesperada reação 
partida das massas, enganadas por tantas 
demonstrações de incompetência para 
governá-las. 

Alheios a uma concepção mais severa 
dos nossos próprios critérios morais, agimos 
todos os dias como se fatos excessivamente 
graves não estivessem batendo às nossas 
portas. Tem o Senado um corpo de 
legisladores seleto, que, forrando-se às 
generalizações, apressadas, todavia 
raciocinam com uma alta maturidade mental. 
E' confortadora a ressonância que neste 
recinto encontram os debates que exercem 
maior influência na marcha das coisas 
públicas. Não existem no Senado fanáticos 
das cores partidárias. Todos entendem que 
as nossas respectivas facções cabem graves 
responsabilidades pelo que está 
acontecendo. E, todavia, cada vez menos 
capitalizamos a experiência do passado. 
Volvem-se as cotas às lições e aos 
ensinamentos das gestões financeiras e 
econômicas dos países de maior consistência 
cívica e moral. 

Se está o Brasil enterrado até os olhos 
no processo inflacionário é evidente que nos 
achamos na mais dura adversidade. Quando 
a inflação toma conta da substância 
econômica e financeira de um país, não 
existe invasor mais exigente. Como um 
mouro insaciável impõe resgates que muitas 
vêzes as suas vítimas se encontram 
impotentes para pagá-Ios, a endemia 
inflacionária, quando se apodera do corpo de 
um país, mata a aptidão coletiva para 
promover a solvabilidade do seu crédito. 
Sobretudo se a essa endemia corresponde 
um estado de displicência geral, como a que 
deprime a sociedade brasileira neste 
momento. 

Pediu o Ministro Aranha austeridade nos 
costumes ao país, porque, de fato,  
é austeridade o que reclama a sociedade,  
em nossa terra. Austeridade para  
ajudar o govêrno a fazer po 
 

lítica de restrição, de compressão de 
despesas, de limitação dos gastos 
administrativos, contando que se encerre a 
sinistra chave deficitária tanto do govêrno 
federal como dos govêrnos estaduais e 
municipais. Mas a austeridade só no governo 
não é suficiente. Há que promovê-la, 
outrossim, entre os particulares, na economia 
de cada um de nós, nos orçamentos das 
nossas despesas pessoais. Como um quadro 
inquietador de desequilíbrio social, o dinheiro 
se concentra cada dia mais nas mãos de 
grupos fechados que ostentam um poder de 
compra acabrunhador para a harmonia do 
corpo coletivo. Nunca o Brasil viu tanto 
dinheiro concentrado em tão poucas mãos, 
as quais armadas dêsse maciço de 
disponibilidades se entregam a dissipá-Ias do 
modo mais insensato, mais futil e mais 
dispersivo. E' suficiente considerar o 
abandono dos campos, onde tão pouco se 
trabalha e compará-lo com o 
superpovoamento das grandes cidades, onde 
se desenvolve da forma alarmante a 
ciganagem do assalto aos emprêgos 
públicos. 

Se pretendermos achar uma das origens 
da exclusão de vários produtos do Brasil dos 
mercados de consumo da Europa, da Ásia e 
dos Estados Unidos encontramô-Ia na 
estrutura da nossa anêmica economia 
inflacionária. O custo da produção 
aumentando, modo incessante, onde as 
margens de preços que nos permitam entrar 
na concorrência mundial? 

Ficam todos, assim, na categoria de 
marginais dos campos da competição 
internacional. 

Perderam-se na exportação de café de 
janeiro a maio dêste ano, mais de 500 
milhões de cruzeiros. Por outro lado, a 
produção exportável, no período de janeiro a 
abril, sofreu uma queda de 1 bilião e 329 
milhões. 

Tôda a crítica que se dirigir à expansão 
do meio circulante ainda há de ser pouca. E' 
impossível pensar-se em têrmos de mais 
singular relaxamento no trato dos problemas 
monetários. 

Em 1940, o meio circulante era de 5 
biliões e 185 milhões. Em 45, êle ultrapassou 
de 17 biliões e meio. Em 50, são 31 biliões 
e 205 milhões, para em 1953 atingir a 40 
biliões e 423 milhões. Em 1950, o meio 
circulante ainda era de 31 biliões e  
305 milhões. Em 5 de maio de 1953,  
êle anda pela casa dos 40 biliões e 429 
milhões. 

Como travar esta corrida, cega para 
uma despenhadeiro, embaixo do qual 
teremos que deparar, fatalmente, a 
sublevação das massas, sem mais contrôles, 
porque entregue à inconsciência, à 
vulgaridade e á boçalidade alarves dos seus 
meneurs – que, desta vez, serão os agentes 
do comunismo Internacional? 

O Brasil não pode deixar de aplaudir a 
frase do Ministro da Fazenda: – "Devemos 
mudar os nossos hábitos e viver mais de 
acôrdo com os nossos recursos". 

Não é outro sistema de vida que tenho 
pregado nesta tribuna para os nossos 
compatriotas. Mais enfraquecem as nossas 
duas balanças, a comerciaI e a de contas, 
mais insolente, mais desavizada é a 
ostentação da vida fácil de Iuxo, de uma 
minoria de brasileiros. 

Pense o executivo na responsabilidade 
que lhe cabe de haver, em dois anos, 
permitido que entrassem no país quase oito 
biliões de cruzeiros de automóveis de 
passeio! O poder público começando por sí, 
pelo corte das verbas para os seus encargos, 
pela economia nas suas despesas, terá dado 
o exemplo para conduzir os particulares aos 
mesmos orçamentos de modestia, que a sua 
autoridade nos está levando. Não há nem 
pode haver austeridade individual ou coletiva, 
onde o Estado não dar o exemplo, seja o 
Estado federal, seja o Estado provincial, seja 
o Estado municipal. 

De que vivem os brasileiros desde 
muitos anos a esta parte? De fazer dívidas; 
de aumentar dívidas; de gastar o que não 
tem; de dispender o que não podem; de 
abusar do crédito interior e exterior, para 
alimentar um trem de vida insuportável pelas 
nossas fôrças para sustentar um exército da 
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empregados públicos civis e militares, que a 
nossa economia está longe de ter com que 
pagar. 

Agimos como insensatos. Basta tomar 
êste trecho da entrevista do Ministro da 
Fazenda aos representantes da imprensa 
estrangeira: 

– "A situação do país é difícil. O custo da 
vida subiu de 31%, nos ultimos cinco meses. 
Os meios internos de pagamento aumentaram 
de quatro bilhões. O déficit da balança de 
pagamentos é de mais de 100 milhões de 
dólares, em tôdas as moedas. O orçamento 
federal e os estaduais estão marchando com 
deficits crescentes". 

Se o Brasil, como produtor de dividas 
ainda é o café, e só o café, que será 
permitido esperar de um país sem política 
monetária, sem contrôle de suprimentos de 
dinheiro, com a capacidade aquisitiva da suo 
moeda, diluindo-se dia a dia na inflação – que 
lhe será permitido esperar désse lado, como 
Ienitivo das nossas dificuldades presentes? 
Que e o que a ordem econômica a ordem 
financeira e a ordem administrativa do Brasil, 
têm o direito de aguardar amanhã, como 
assistência ao café para ajudar a reabilitar o 
calor da moeda, devolvendo-lhe a dignidade de 
um instrumento capar de ter respeitado no 
mercado de trocas internacionais. 

Neste momento, a bem dizer a 
exportação brasileira não existe. Nem de café, 
porque depois da geada tôda a gente está 
convencida de que êle irá a ilegível cruzeiros 
Como um país que carece de 800 milhões de 
dólares para mal viver pode passar sem 
cambiais? 

As estastísticas do café são ilegível 
para o nosso lado. Outrora tinhamos 75% e 
80% da produção calceira do mundo. 
Perdemos essa hegemonia, antes de tudo, 
porque o café jamais foi considerado, entre 
nós, como o tesouro mimado, que êle 
merecia e  merece que nos esmeremos em 
seu trato. Os brasileiros nunca se 
envergonhariam sendo nação pioneira de café 
de olhar essa fonte de riqueza em têrmos de 
quantidade, em vez de qualidade. 

Assim foi que depois do corte de um 
bilhão de cafeeiros em São Paulo, fomos 
rolando de queda em queda, até a situação de 
hoje (trinta milhões e ilegível mil sacas tal a 
safra mundial) exportável de 1952-1953. 
Dessa soma o Brasil participa apenas com 
14.500.060 sacas. A África, cada vez mais 
agressiva, já ultrapassou de cinco milhões: a 
Colombia se alinha com 5.540 000 e os outros 
países com 5 607 000. A Ásia e a Oceania 
quase nada pesam na produção cafeeira 
mundial. A participação de ambas é de 
495.000 sacas. 

Qual o concurso do Brasil na aceleração 
do ritmo produtor do café, o qual se traduz 
ante algarismos conhecidos das últimas 
safras, pela porcentagem de 4,96? Nesse 
aumento, entramos sòmente cem 1,4% ao 
passo que o aumento da, Africa é de 11%, o 
da Colombia de 6,3% e a América Central, as 
Antilhas e a Venezuela, 7,6%. Nossa produção, 
em lugar de só dilatar como até a da Ásia e da 
Oceânia, que se expandiu na insignificância 
mesma da sua cifra – 10% – se contraiu; e na 
safra vindoura se terá de contrair mais, porque 
o Paraná e parte de São Paulo foram seados. 
A produção paranaense está sacrificada em 
mais de 60%,è era com ela que se contava 
aqui para mitigar a posição fragilinha de 
quase todos os nossos artigos exportáveis. O 
mundo entre 52-53 cresceu como volume de 
safras exportáveis de café, em comparação 
com 45-46, em 2.800.000 sacas. A 
contribuição do Brasil para êsse acréscimo 
não atinge 400.000 sacas segundo a 
estatística do "Burcau Pan Americano de 
Café". 

Não temos hoje duas moedas com que 
pagar as nossas importações. Só dispomos 
de uma, que é café. Se o café está  
sadio, ou seja, se produziu boa safra e 
encontro boas cotações, tudo está em ordem. 
A gestão econômico-financeira, do ponto de 
vista dos negócios externos (a não ser que 
se cometam Ioucuras) se opera em 
condições satisfatórias. 

Com o café se pagam, desde o que se 
importa, como combustíveis sólidos e 
líquidos, materiais primas para muitas 
manufaturas, equipamento industriais, etc., 
até as remessas para os serviços da dívida 
do govêrno e dos capitais americanos, 
inglêses e francêses aqui aplicados, além da 
liquidação dos congelados, em moeda 
estrangeira, que temos desde 1950. Porque 
cumpre não olvidar que em 1951 já tínhamos 
um deficit na balança comercial de 230 
milhões de dólares, e em 1952, outro de 550 
milhões. Isto sem contar o deficit da balança 
de contas, que deve andar por 100 milhões, 
grosso modo, anuais. 

Com que espécie de otimismo se 
poderão olhar as perspectivas do Brasil para 
satisfazer o pagamento das suas 
necessidades em dólares, libras, florins e 
francos no estrangeiro, se tão minguados são 
os recursos que lhe propicia o café para êsse 
fim? 

Antes das últimas geadas, em São 
Paulo e no Paraná, tínhamos como recuo 
deentregas de café nos Estados Unidos 
23,8%, no primeiro quadrimestre dêste ano. 
Como o cabo de reta-guarda, no recuo das 
entregas de café, ao mercado americano, no 
primeiro quadrimestre dêste ano, só há Costa 
Rica. As cifras do Boletim da Câmara de 
Comércio de São Paulo, que tenho aqui em 
mãos, não permitiram uma atitude de maior 
confiança em relação ao café, antes da 
geada. Até porque o fim que se aproxima da 
guerra na Coréia, marca um rumo de 
normalização de preços, com a volta em 
vários países às prática da liberdade de 
comércio. Irá vencer neste caso quem estiver 
melhor armado para a concorrência 
comercial. 

Acaso nós, que produzimos café, cacau 
e algodão, estaremos fora da órbita dos 
produtores em quantidade? Um quadro 
dessa natureza vaticina bons presagios para 
o país insistir na política de aventura, que 
vinha fazendo até ontem, no campo das 
trocas internacionais, e dos gastos 
nababescos, em que ainda se insiste na 
órbita interior? 

A política que recomenda o Sr. Osvaldo 
Aranha não é apenas para ser recomendada; 
senão que é para ser imposta, com todos os 
atos de firmeza da parte de um govêrno de 
temperamento forte, conscio das suas 
responsabilidades. Ao passo que a produção 
brasileira se contrai (e as secas as geadas, 
as restrições de energia, e escassez de 
importarão e de exportação, são causas do 
fenômeno) as emissões de papel moeda se 
multiplicam numa progressão que tem tanto 
de insensato quão de funesto. Se é certo 
como disse o Ministro da Fazenda, que o 
custo da vida subiu 31% em cinco meses – 
que deverá fazer o govêrno para corrigir essa 
praga, senão ajustar os meios de pagamento 
às condições especificas da produção? Que 
explica o deficit titânico de 11 bilhões e 114 
milhões de cruzeiros senão o delírio 
inflacionista? Tendo cruzeiros em excesso 
aqui dentro, o dólar oficial de 18 cruzeiros, 
crédito abundante aqui como lá fora, com 
tôda esta massa de facilidades, 
principalmente as do Banco do Brasil, para 
importar. desde automóveis de passeio, 
gasolina, geladeira e whisky, o Brasil se 
arremessou na aceleração descontrolada das 
compras no exterior, para acabar oferecendo 
o espetáculo de demência em que se viu 
Deve-se por tôda parte, e, para pagar o que 
se deve, urge muita abnegação por parte do 
povo. Que foram as importações maciças de 
milhares de bugigangas dos Estados Unidos, 
da Inglaterra, da França, da Checoslovaquia, 
da Itália,  senão uma experiência de dinheiro 
vadio dentro das nossas fronteiras? 

Discriminem-se as importações do país 
nos últimos anos. Nada haverá de orgânico, 
em conteio com o seu volume, com  
os sacrifícios que custou e está custando  
ao Brasil. O comércio externo desordenado 
corresponde à finança interna não  
menos desordenada e a uma expansão de 
crédito leviana, os orçamentos federais e 
estaduais estourados ou seja, ao descrédi- 
 

to do quanto seja ordem, disciplina, contrôle 
na gestão econômica e financeira de um 
Estado e de uma nação. 

Importaram-se 37 biliões e 198 milhões 
de cruzeiros em 1951, e outros 37 biliões e 
179 milhões em 1952. Cinqüenta por cento 
de mercadorias desnecessárias, de bens 
superfluos, para atender as necessidades 
voluptuárias de uma minoria exigente de 
confôrto, de bem estar, à custa da felicidade 
e da prosperidade nacionais. Donde decorreu 
essa insânia senão do afrouxamento de 
todos os contrôles que disciplinam meio 
circulante, sistema financeiro e inversões de 
um país, digno da categoria de Estado 
civilizado. 

Cafres, hotentotes, bantús, não agiriam 
com maior boçalidade contra os interêsses 
mais respeitáveis das suas tribus, do que 
aqui se tem agido para desorganizar e 
desacreditar a nação, O presidente 
Eisenhower teve há pouco uma expressão 
que deveria andar nos labios dos homens 
públicos brasileiros: – "Para todos os 
americanos dizia, êle, êste problema do dolar 
sadio é crucial. Sem o dolar sadio, insiste o 
rande chefe de Estado da União, tôdas as 
famílias americanas enfrentariam o 
recrudescimento de inflação, o aumento do 
custo da vida, o fracasso de suas economias 
e do sistema de apólice dos seguros de vida". 

Que roteiro inviolavel e seguro não 
estariamos tomando, se essas palavras do 
homem de Estado que e o general 
Eisenhower, pudessem constituir um lema de 
govêrno dos homens públicos brasileiros! 
Que e o que se pode considerar, hoje, de pé, 
dentro do Brasil, com a sua moeda aviltada 
como ela se encontra, ante os maiores 
desmandos administrativos e parlamentares? 

Houve, é certo, sr. Presidente, uma 
tentativa de reação no Brasil contra o 
emissionìsmo, que é o sorvedouro das 
economias e do trabalho do pobre brasileiro, 
e a causa dessa teatralidade da vida 
nacional,o homem da rua iludido com os 
ouropeis da prosperidade, quando essa 
procissão delirante de falsas riquezas 
espelha em seu rastro os sintomas da 
decadência moral e material, e, 
conseqüentemente, da ruina da sociedade 
que se entrega a tais destemperos. Sem 
meios sólidos para comprar tantos bens 
superfinos no exterior, mesmo sem rendas 
individuais para os adquirir, apenas usando o 
crédito os brasileiros embriaados pelo surto 
inflacionário têm comprado lá fora, mais, 
muito mais do que a sua capacidade de 
produzir aqui dentro, ou melhor, do que lhes 
permite sua exportação em divisas fortes ou 
fracas. 

Que poderia fazer, porém, uma só 
andorinha? O sr. Lafer foi um dos mais 
habeis, dos mais competentes e perspicazes 
ministros da Fazenda. Ele procurou 
desenvolver uma infatigável e tenaz política 
de restrição de despesas. Quis começar, 
portanto, policiando o orçamento federal, ou 
fosse, dando êle mesmo o exemplo da 
incisão na própria carne. Seu plano consistia 
em oferecer ao país um orçamento modelar, 
baseado na capacidade de arrecadar do 
Tesouro. Mas, como levar por diante projeto 
dessa natureza, se lhe escapavam das mãos 
Banco do Brasil, Caixas Econômicas (que 
são diretamente subordinados através de 
uma autarquia ao presidente) e Institutos de 
Previdência? O esforço anti-inflacionista do 
antigo ministro da Fazenda foi dos maiores, 
todos temos o dever de reconhecê-lo. 
Acontece, porem, que a luta contra a inflação 
resulta de um sistema de providencias que 
não se circunscrevem á órbita de um ministro 
da Fazenda. Para fazê-lo, neste regime, 
cumpre pensar em têrmos de Campos Sales: 
todo o poder do presidente deferido ao 
ministro das finanças. Assim, sim, é possível 
o ministro das finanças comparecer diante do 
Congresso, do Banco do Brasil, da CEXIM, 
da Superintendência da Moeda e do Crédito, 
da Carteira de Redescontos, dos outros 
ministérios, impondo-lhes medidas 
deflacionárias econômicas, cortes de 
despesas e enfrentar a situação de cala- 
 

midade pública que é uma inflação como a 
que cancera o organismo financeiro e 
econômico do país. 

Se o deficit federal é de doze bilhões 
(somados os pagamentos do abono e os 
das autarquias, inclusive estradas de ferro 
etc.) e o de São Paulo é de quatro bilhões, 
com mais uma massa de bonus rotativos de 
onze bilhões, além de 4 bilhões de 
promissórias a curto prazo, o que significa 
um teto de despesa não compensado por 
qualquer receita arrecadável para o fervilhar 
de especuladores que anda solto por ali. 

O SR. VELLOSO BORGES: – 
Apoiado. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sr. Presidente. Se a nossa pretensão é 
desembarcar de tamanho pelago com a 
assistência financeira de fora, é preciso que 
os brasileiros percam a esperança de 
paliativos desse lado. A desordem 
administrativa, o caos financeiro em que 
vivemos, não encorajam uma administração 
de homem de negócio, como a que hoje 
dirige os Estados Unidos, a emprestar 
recursos a um povo com tão pouca vontade 
de se salvar. Que medidas estamos 
empregando para nos reabilitar da inflação, 
para ganhar o respeite de nós mesmos e do 
estrangeiro? 

Até aqui só a Carteira de Exportação e 
Importação está desenvolvendo uma tarefa 
decidida de cortar nas compras no exterior. 
Ali de fato se economiza. Ali se poupa. Em 
seis meses, o saldo positivo é de 342 
milhões. 

O novo embaixador americano ai está 
por chegar. Êle traduz o espírito da nova 
administração de Washington – uma 
administração severa, exigente, que está 
reduzindo a massa colossal de ajudas do 
tesouro americano aos países super e sub-
desenvolvidos. Já Washington está dando a 
conhecer ao planeta que as ondas de 
empréstimos do Banco Mundial, do Banco 
de Importação e Exportação e do Fundo 
Mundial (tôdas três instituições na essencia 
americana) vão ser reduzidos. Procura-se 
fazer uma compensação entre os cortes no 
deficit do orçamento americano e a 
contração da vasta estrutura da política de 
ajuda ao exterior. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Permite v. excia. um aparte? 
(Assentimento do orador) – Estou ouvindo 
v. excia com muito cuidado, como costumo 
fazer. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Muito obrigado a v. excia., que afinal agora 
nos aparece com a vivacidade e a lucidez 
dos seus apartes. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Desejaria lembrar ao nobre colega que, 
apesar das condições excepcionais dos 
Estados Unidos, seu deficit orçamentário é 
simplesmente apavorante. E, como 
adminículo ás suas palavras, devo 
acrescentar que a grande nação do norte 
acaba de nomear, para o Brasil, talvez com 
espiríto de reciprocidade, também um 
banqueiro. Veja, portanto v. excia. que os 
homens de negócio estão sendo 
escalonados – como se costuma dizer – 
para as funções diplomáticas nas grandes 
nações, entre as quais, queiram ou não 
queiram, já vamos nos incluindo. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Sr. presidente, lembro-me de que, faz vinte 
e poucos anos, li um artigo delicioso, não 
sei se na "Revue de Monde" ou na "Revoe 
de Paris". Ali se estudavam os primeiros 
resultados da aplicação aos Estados Unidos 
de um sistema de socialismo do Estado, 
que não era outra coisa senão a política 
introduzida no pais, em 1938, pelo 
presidente Roosevelt com o seu "Brain's 
Trust". 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Desculpe-me v. excia, outra interrupção. 
O presidente Wilson foi forçado a tomar 
uma orientação que lembra aquela a, que v. 
excia. alude, mas em conseqüência da 
situação econômica e financeira ao país, 
que era quase catastrófica. 
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O SR. ASSIS CHATEUBRIAND: – 

Todos bem sabem disto: biliões de dollars 
Roosevelt chegou mesmo a dilapidar – não 
há outra expressão – porque mandava 
construir, no mesmo vale, onde havia uma 
usina de fôrça do uma organização privada, 
outra de natureza estatal, só para combater 
os preços dos serviços das companhias de 
utilidade pública, que costumavam pagar 
aos seus acionistas uma coisa que os 
empreendimentos industriais não pagam 
jamais ao Estado: juros. 

Franklin Roosevelt empreendeu, sr. 
presidente, uma hiberborea experiência, 
com o super-capitalismo norte-americano. 
Fez na órbita americana uma tentativa de 
socialismo do Estado. Ao cabo, entretanto, 
de seis anos dessa experiência, em que até 
pierpont Morgan, êle sentou no banco dos 
réus de uma comissão de inquérito, vamo-lo 
convidar Stellinius, Knudsen Johnson 
Rockefeller para ajudá-lo a governar. 
Chamou os homens mais representativos 
das finanças, da indústria, dos bancos e 
lhes entrega ou as idéias do poder 
econômico do país, para ajudarem o povo 
americano a ganhar a guerra. O "Brain's 
Trust" fundiu-se nas trevas do anonimato. 
Despachou Adolf Berle para a embaixada 
do Brasil, e outros viram-se desgarrados 
para pequenas missões. Viu-se então Sr. 
presidente, o Roosevelt titânico, 
transfigurado em valorizador dos leaderes 
das grandes fôrças econômicas do país, 
para conduzir a nação á vitória. 

Fui levado a fazer esta digressão, em 
virtude do aparte com que me honrou o 
nobre colega, ilustre representante do Rio 
Grande do Norte. No ententato, o que 
desejo explicar ao Senado são as razões 
pelas quais Roosevelt pôde fazer 
impunemente uma experiência frustada da 
ordem que ele executou, qual a de Ievar a 
América para fora do âmbito da iniciativa 
privada, que é o traço marcante da 
personalidade do povo americano. 

O SR. KERGINAIDO CAVALCANTI: – 
Permita-me v. excia, outro aparte. Com a 
devida venia do ilustre orador, acho que 
Roosevelt foi levado a fazer a experiência, 
porque não tinha outra salda. A situação 
dos Estados Unidos, economicamente 
falando, naquele momento era tão grave 
que só medida de caráter excepcional 
poderia evitar a debacle. A virtude do 
Roosevelt foi ter enfrentado essa situação 
e, de qualquer forma, têla superado, o que 
permitiu que os homens de negócio se 
recuperassem, e incontestavelmente, de 
pulso firme – como são os homens de 
negócios daquela nação – acabassem por 
dominar a situação, e conduziu o país 
novamente para o caminho do progresso e 
do seu engrandecimento. Tal fato, porém, 
não infirma a tese de v. excia. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Permito-me divergir de v. excia., Roosevelt 
foi eleito em função de uma Jornada, no 
gênero da que v. excia. fez com o sr. 
Getúlio Vargas em 1950. – jornada de 
elevada expressão democrática. Ele 
prometeu muito aos americanas, que já 
haviam batido o mais fundo do vale da 
depressão, fazia três anos, e dele não 
podiam sair. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com 
alguns milhões de desempregados. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – É 
exato. Eram dezenas de milhões os 
desempregados, na América e na  
Europa. Foi êsse mesmo estado  
de coisas que deu o poder a Hithres.  
Sem depressão, o Fuehrer (que foi  
um filho da miséria germanica), não  
teria atingido a chancelaria do Reich.  
A campanha roosevelliana, dirigida  
contra o candidato do Partido Republicano, 
se desenrolou na base de promessas 
excessivas ao povo, promessas que 
 

começavam pela guerra ao capitalismo 
industrial, como um dos responsáveis pela 
depressão. 

Roosevelt, foi capaz de tudo quanto 
nenhum presidente fôra antes, nos Estados 
Unidos. Praticou extravagâncias e 
singularidades que nenhum dos seus 
antecessores ousara cometer. Parecia, à 
primeira vista, um bugio, num armazem de 
louças. Até o padrão ouro para o 
pagamento de compromissos externos e 
cobranças de certas taxas de emprêsas de 
capitais estrangeiros, êle chegou a quebrá-
lo. A Câmara dos Lords, na Inglaterra, 
tomou conhecimento dessas tropelias, sem 
ter nenhuma iniciativa para corrigí-las. 
Quando aqui os acionistas da American 
Fareign Power se queixavam do Sr Getúlio 
Vargas que, unilateralmente quebrara o 
padrão ouro nas tarifas das Emprêsas 
Elétricas, eu lhes respondia que o nosso 
primeiro magistrado encontrara o 
precedente para justificar o seu golpe 
pouco feliz, nos Estados Unidos, na 
jurisprudência rooseveitiniana. Dispondo-se 
a por uma massa de dólares, maior, muito 
maior, nas mãos das casses média e 
proletária, Roosevelt emitiu o valor. 
Inflacionou o n circulante, enquanto pôde, 
com o objetivo declarado de promover o 
bem-estar social, de espalhar mais dólares 
entre o povo. 

Desse terremoto, os Estados Unidos 
emergiram com a mesma vitalidade. Dir-se-
ia que o temporal socializante e 
nacionalizador de várias fontes de riqueza 
não alterara a estabilidade do pats. Pôde 
suportar o impacto de Roosevelt. Mas é que 
a grande tormenta se fizera dentro da 
economia mais poderosa da terra; com um 
povo que a guerra enriquecera, mais do que 
êle já estava, pondo-lhe nas mãos uma 
vasta parte do ouro da terra e da riqueza 
liquida da Europa. O background dos 
Estados Unidos não se parece com o de 
nenhum outro país da humanidade branca. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Estou de acôrdo com V. Ex.ª. Contudo, 
não posso deixar de fazer notar – e V. Ex.ª 
deve conhecer melhor que eu – que àquele 
tempo a indústria como o comércio  
dos Estados Unidos, se viram numa 
situação procaríssima. As falências foram 
reiteradas, em numerosos compromissos. 
Estiveram de fato os americanos à beira da 
revolução. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – A 
comparação nossa com os Estados Unidos 
não tem cabimento. Foram os americanos 
capazes, numa emergência coma foi a de 
depressão, de deixar quebrar cinco mil 
bancos. Assim se fez uma operação de 
limpeza das vias obstruídas do seu crédito 
comercial. Os especuladores, os arrivistas 
dos bancos foram devorados pela  
voragem. Ninguém se condoeu deles. E 
aqui? Durante a inflação da guerra deram-
se carta patentes para mais de trezentos 
bancos de aventureiros, que não tinham o 
menor traquejo dos negócios do crédito. 
Mais de um bilião de cruzeiros de 
autarquias foram depositados nessas 
arapucas. Fecharam-se bancos alemães e 
italianos, bancos que honravam a rêde de 
crédito camercial brasileiro, como o Banco 
Alemão Transatlântico, o Banco Germânico, 
o Banco Francês e Italiano, para em seu 
lugar se abrirem uncas vergonhosas, que 
se formaram para viver de depósitos dos 
institutos de previdência do Ministério do 
Trabalho, das estradas de ferro e das 
Caixas Econômicas Federais. 

Até hoje não se teve um impulso de 
moralidade, para fechar cinco por cento 
dessas casas de batata, chamadas por 
ironia de estabelecimentos bancários. 

Não, Sr. Presidente, até hoje  
nada revelamos, como níveis de  
moralidade administrativa, para imitar 
 

os Estados Unidos. Tampouco para 
encontrar saída da difícil conjuntura em que 
nos achamos, na receita histórica dos 
Estados Unidos, do Canadá e de  
outros países novos. Vou dar um exemplo 
disso. 

Pedi ao Presidente Dutra, em 47, que 
êle ratificasse um convite que eu formulara, 
em Washington, ao Ministro do Tesouro 
americano, a fim de que êle visitasse o Brasil. 
Ao interrogar, mais tarde, em Paris, o Sr. 
Snyder acerca da receita que estaria apto a 
fornecer aos brasileiros, êle me respondeu, 
entre cético, malicioso e desencantado: 

"Minha receita para os brasileiros seria 
a mesma dos Estados Unidos, quando não 
passavamos de uma expressão geográfica. 
Atrair braços, técnica, capitais, tudo de fora . 
E foi assim que União alcançou o progresso 
que ela ostenta agora". 

Os Estados Unidos, até 1914, eram os 
efeito, um dos países mais devedores do 
mundo. Sua indústria extrativa, suas estradas 
de ferro seu petróleo, seu cobre, seu aço, 
tudo foi estimulado com economias, técnica e 
correntes de capitais e braços de fora. Tão 
grandes eram os capitais inglês e europeu, 
empregados nos Estados Unidos, que os 
britânicos ao mandarem vender, na bôlsa de 
Nova York os seus papeis americanos em 
virtude da guerra, êsse gesto provocou uma 
das maiores crises financeiras da União. A 
libra que valia até o dia 23 de julho de 1914, 
4 dólares e 86 cents, passou a ser dólares. 
Isso mostra o que era o volume dos capitais 
britânicos aplicados em negócios de todo o 
gênero, na União. êles eram tão 
consideráveis que, ante a própria evidência 
da guerra, a libra não só conservou o seu 
poder aquisitivo, como alcançou agio sôbre o 
dólar. 

Foi só quando a Inglaterra se exgotou, 
arcando com o pêso do financiamento de 
tôda a primeira guerra mundial, pagando trigo 
a pêso de ouro aos Estados Unidos – trigo e 
armamentos – que ela viu sacrificada a vasta 
influência financeira que tinha na União. 

Para se desenvolver, os Estados Unidos 
se tornaram a maior nação devedora que até 
hoje a Europa viu para além dos seus mares. 
E foi preciso uma guerra de nações para 
abater êsse ascendente da Europa sôbre os 
Estados Unidos. 

Em 1913 os americanos só exportavam 
de 8 a 9% do comércio mundial. Êles não 
tinham ainda, apesar da sua riqueza 
potencial, ferramentas adequadas para 
exploração dessas fontes produtivas, em 
estado latente. 

Quanto é que se pensa que os Estados 
Unidos ainda devem ao mundo como capitais 
investidos no trem do seu progresso? 
Segundo dados oficiais os americanos 
deviam até fins de 1951 mais de vinte bilhões 
de dólares. Só de juros, as remessas são da 
ordem de quinhentos milhões. Os 
canadenses tem três biliões de dólares de 
papéis do govêrno e da industria norte 
americana. Entretanto, o Brasil quer ser um 
país hermético, auto-suficiente pretendendo 
constituir-se como potência americana, com 
as suas fronteiras, fechadas aos capitais de 
fora. 

Pomos a questão delicada de 
soberania, de honra nacional, e melindro 
patriótico em tudo quanto os outros  
povos tratam coma simples negocios que 
nada têm a ver com patriotadas Enquanto 
vemos por todos os inimigos que  
pretendem acabar com a soberania do Brasil, 
nossas velhas fontes de produção que nos 
traziam divisas, vão secando. Olhem o 
açúcar. Já o exportamos muito bem. Hoje êle 
é aqui vendido a 240 cruzeiros saca, 
enquanto que Cuba o pôr no Uruguai a 80 
cruzeiros. A borracha já não dá mais nem 
para uso interno com o incremento da 
indústria nacional de pneumáticos e outros 
artefatos feitos com latex da seringueira. 

Pensava o Sr. Percival Farquhar, 
introduzir no vale do Amazonas as seringais 
de plantação. Mandou buscar técnicos, no 
Oriente, para orientar os seringueiros 
nacionais na extração  latex e seu preparo. 
Daí a mais bela frota fluvial que em seu 
tempo existiu em qualquer rio da América 
Latina, inclusive na do rio Parana. A 
Amazona River era, para o Momento, uma 
frota de primeira ordem. No Rio, entraram a 
fazer libelos ; cruéis contra os interêsses do 
Sr. Farquhar, no Brasil, que eram puramente 
comerciais. Depois da Brazil tailway, a 
Amazonia só viu até hoje a cultura de luta. 
No mais ela está crua como era há quarenta 
anos, apenas com algumas fábricas de 
borracha a mais, e o Sr. Ford frusta 

Agora se perde, por sua vez o algodão. 
Não se logra produzir sem subsidio do 
govêrno, essa maivacea, nem pelos mesmos 
preços de paridade Internacional. Os tipos 
finos nem se produzem para as 
necessidades do parque textil nacional, 
quando os ingleses da “Machine Cotton", no 
Rio Grande do Norte, já obtem quatro mil 
toneladas para as suas necessidades. 

De que vive o Brasil de hoje? Quem o 
sustenta? Qual a força que o ampara? Apenas 
a monocultura aí, Depende-se do cafe hoje 
maiot maios do que há dez anos atrás De 
mercadorias exportáveis se venderam em 362, 
vinte e seis biliões de cruzeiros Sabem os 
nobres senadores qual a parcela do café nêsse 
total? Dezenove biliões e duzentos e doze 
milhões de cruzeiros, 

A não ser o Sr. Kubitschek, que  acaba 
de apresentar um plano da Incremento 
racional do café em Minas, não se pensa em 
têrmos de expansão em geral, no nosso 
produto-chave em nenhuma outra parte do 
território nacional. Os paulistas quase 
desdenham do café, quando a sua indústria 
não pode dar um dolar. sequer para pagar o 
equipamento e as matérias primas de que êle 
carece para viver Dirigi aos homens de 
indústria de São Paulo um apêlo, a fim de 
que desviassem para o cafezal e para a terra 
uma parte dos seus lucros astronômicos dos 
últimos anos. Quando acabar o café no Brasil 
onde é que as manufaturas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro irão buscar dólares, libras 
e francos para adquirir maquinas nos 
Estados Unidos e na Europa? Não e de 
espantar a displicencia com que os homens 
de indústria carioca, paulistas, gaúchos e 
mineiros, desviam os olhos para não ver que 
sorte terá amanhã um Brasil sem café, o que 
quer dizer um Brasil sem hipótese de, no 
momento sobreviver como nação civilizada, a 
altura dos índices que ela já atingiu hoje? 

Se desejamos ganhar a confiança, dos 
americanos para deles obter mais dinheiro 
emprestado, e também sustentar a fé 
popular. para que os brasileiros não percam 
a esperança no valor dos seus dirigentes e 
na eficiência. das instituições livres, é 
indispensável que executivo e legislativo 
cheguem aos de coragem com os quais se 
conquista a impopularidade, mas se salvam 
as nações e os regimes políticos ameaçados 
de ruina. 
Estamos todos os dias superados por  
fatos e acontecimentos de uma infalhos  
e acontecimentos de, uma insignificancia 
deplorável. Outros povos, devastados  
pelo Cataclismo da guerra, ,Se estão  
saindo airosamente de situações cem  
vezes piores que, a nossa. Se estamos 
inquietos do presente e do futuro e pela  
falta de liderança que todo o Momento 
estamos revelando , uma serie de 
andicações vergonhosa que todos os  dias 
traduzimos,ilegível não merece décima  
parte do dinheiro lhes para a nação atual  
no Parlamento. E indicado de uma  
nação que quer continuar e de um Estado 
veloso da sua segurança. as concessões 
feitas ás imposturas e ás especulações  
de um ilegível,o qual arraga o papel 
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de Juiz da "confiança" ou da 
"desconfiança" com que 
deveremos tratar velhos aliados, 
dispensadores no passado, 
através da economia de cada um 
deles, de cada um deles, maior 
parte dos recursos com que os 
nossos maiores edificaram o 
Brasil, que ai está. 

Não é possível governar com 
medo – medo de sombras, de 
fantasmas, de espectros que não 
conseguem inquietar em Iugar 
nenhum do mundo os governantes 
fortes, com fé no caráter patriótico 
de labor que estão realizando, 
para servir o bem, o justo e o 
verdadeiro. 

Congratulemo-nos, pois, com 
o govêrno pela firmeza com que 
recusou a moratória aos 
cafezistas de S. Paulo e Paraná, 
castigados pela geada. A lavoura, 
numa hora desta, não se ampara 
com medidas que só fazem 
degradar-lhe o crédito. O 
Congresso não deve insistir em 
lançar indiscriminadamente, como 
fêz com os pecuaristas, que 
especularam, os ônus de uma 
calamidade, restrita a determinada 
zona do país. Não pode existir 
providência mais funesta para a 
economia e a disciplina de uma 
sociedade, do que a suspensão 
do pagamento de dívidas, por ato 
unilateral e compulsório do 
Estado. Que o ministro da 
Fazenda continui com a cabeça 
firme, era seu Iugar, recalcitrando 
em face de tantos pedidos 
estapafúrdios que se dirigem ao 
govêrno. 

Sem dúvida, o café, pela sua 
maior escassez, na futura safra no 
mercado brasileiro, tende a subir, 
sem embargo de que, enquanto 
era, há cinco dias, em Santos, 
vendido a 217 cruzeiros, a 
Colômbia se desfazia do seu 
produto, a 213 cruzeiros. 

O SR. VELLOSO BORGES: – 
É de melhor qualidade! 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Um ousado 
Iavrador paulista, bem geado, 
largamente geado, que dispunha 
de alguns dólares nos Estados 
Unidos, mandou comprar cinco mil 
sacas de café colombiano, para 
demonstrar a sua fé inabalável no 
produto e fazer ver aos brasileiros 
a política errada que se está aqui 
seguindo, com a inflação de 
preços em cruzeiros, dos nossos 
artigos, que porfiamos em vendê-
Ios acima da paridade 
internacional. 

Tem o govêrno federal 
compromissos hoje muito mais 
sérios com a lavoura de café do 
que ontem. O indispensável é 
ajudá-la a vencer a crise que, por 
três ou quatro anos, desabou 
sôbre ela. Uma vez que a 
escassez das safras de amanhã 
gera a procura de hoje, e, com a 
procura a melhoria de preços, por 
que o govêrno não coloca à 
disposição dos lavradores 
paranaenses e paulistas os 
setenta ou oitenta milhões  
de dólares, que se vão obter, 
 

nesta safra, a mais, como diferença 
de cotação? Reclama a lavoura 
crédito a mais longo prazo, para 
replantar, máquinas, adubos, 
material de irrigação, braços, 
técnica, etc. Que não lhe falte o 
govêrno com nenhum desses 
auxílios. Apenas, que se dê a quem 
merece, para não desbaratar 
recursos que só devem ser 
dispensados a quem se acha deles 
carecendo. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: –  Permite V. Exª 
um aparte? (Assentimento do 
orador) – Há pouco, pedi permissão 
a V. Exª. para replicar alguns dos 
argumentos trazidos por V. Exª. 
Entretanto, naturalmente conduzido 
pelo fio do seu discurso ou por não 
me ter ouvido, V. Exª não me quis 
conceder tal honra. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Seria incapaz 
de cometer tal desatenção para com 
um colega da polidez de V. Exª. 
Peço desculpas pela falta de que 
sou, involuntariamente, acusado. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Faço essa justiça 
a V. Exª . Deixemos de lado o 
incidente. Aliás estou de acôrdo 
com o que V. Exª acaba de dizer, 
mas permita-me ponderar que essa 
medida que V. Exª advoga, não 
poderá ser tomada sem inflação. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – 
Absolutamente. Sem sombra de 
inflação. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. Exª pede que o 
govêrno traga auxílio aos 
lavradores, solicita que o preste 
 aos cafeicultores, particularizando, 
enfim, todos os outros setores  
do nosso desenvolvimento. V. Exª 
está pedindo, nem mais  
nem menos, que o govêrno, que 
não dispõe de recursos e está 
deficitário, deixe crescer a  
massa deficitária ou recorra às 
emissões. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
Ai está a Carteira de Redescontos. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Não só a 
Carteira de Redesconto, como o 
mesmo Banco do Brasil, através e 
da Carteira de Crédito Agrícola. 

O SR. FLÁVIO GUIMARÃES: – 
A função específica é auxiliar os 
Bancos. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Não é só auxiliar 
os Bancos, tenha paciência, mas 
sobretudo de controlar o crédito. 
Isso é o que exerce a Carteira de 
Redescontos. 

O SR. RUI CARNEIRO: – O 
controle é feito pela 
Superintendência da Moeda e do 
Crédito. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – V. excia. tem 
razão. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Sr. 
presidente, o ministro da Fazenda 
sabe o que faz. O que eu estou 
pedindo é que êle auxilie a lavoura 
com uma massa de crédito, o qual 
considero o mais remunera- 
 

dor do mundo. Café é ouro. Não 
devemos estar a discutir aqui 
uma necessidade, que salta a 
olhos vistos. O que o Banco der 
hoje ao café, o café restituirá á 
nação em tresdobro. 

O SR KERGINALDO 
CAVALCANTI: – A Carteira de 
Redescontos só opera. Não é 
órgão criador de recursos. 

O SR. FIAVIO GUIMARÃES: 
– Técnicamente, ela emite sobre 
o aumento da produção, porque 
está criando recursos. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – O papel 
moeda que volta á Carteira de 
Redescontos, normalmente 
deverá ser incincrado. Já 
produziu a riqueza para a qual foi 
emitido. 

O SR. FLAVIO GUIMARÃES: 
– Pode haver desvio, mas o fim 
da Carteira de Redescontos é 
exatamente êsse. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – O papel da 
Carteira de Redescontos pode 
ser êsse. Não há tempo para 
discuti-lo, mas a sua  
função especifica é disciplinar o 
crédito. 

O SR. ASSIS 
CHATEAUBRIAND: – Outro ato 
acertado do govêrno foi quando 
ele negou, há pouco, o câmbio 
livre para os fazendeiros de café 
– vítimas todos de uma , perfeita 
ilusão. Se essa modalidade de 
taxa cambial lhes fosse 
outorgada, o que o govêrno lhes 
desse com u'a mão, a inflação 
tiraria com a outra. Somente 
espíritos primários poderiam 
agitar tese tão fácil de ser 
anulada. Por outro lado, o 
executivo não podia violar a lei, 
nem estava no seu alcance fazé-
lo, pois seria dar  
uma liberalidade que a lei não 
permite. Se o poder executivo, 
considerando o caso da geada, 
como de calamidade publica, 
como assunto de interêsse 
nacional, desse a taxa livre ao 
lavrador de café, qual fôra a 
conseqüência? O meio circulante 
se veria aviltado por tal  
forma que, dentro de poucos 
meses o cafeicultor, que  
hoje paga vinte cruzeiros  
por um bem ou um  
serviço, passaria a pagar 
quarenta ou cinquenta. E isto 
sem contar com a queda 
inevitável do preço ouro do 
produto. O Impacto inflacionário 
da medida que o govêrno negou, 
de face, teria resultados 
imprevisíveis. 

Já é tempo de se enterrar a 
política, inflacionária insensata 
que os brasileiros estão 
suportando, até agora 
resignados. porque a corrida da 
alta dos preços os tribunais do 
Trabalho a acompanham com a 
alta incessante dos salários. Até 
onde irá porem esta calamidade? 
Quantas indústrias terão 
elasticidade bastante para sofrer 
tamanha distorsão dos seus 
métodos de trabalho? 

A moeda não é só um signo 
que define as relações das 
diferentes mercadorias entre si. 
Ela exprime igualmente uma 
massa de obrigações e de 
direitos recíprocros, entre 
credores e devedores. Por isso 
é que em todos os organismos 
sociais que procuram levar uma 
existência normal, saudavel, a 
maior preocupação dos seus 
dirigentes, consiste em ter uma 
moeda o menos variável 
possível. A instabilidade 
monetária acarreta aos 
govêrnos, que dela não curam, 
tôda sorte de dores de cabeça. 
O problema monetário é, até 
certo ponto, um problema de 
fixação dos preços. Mas essa 
permanência dos preços, como 
se poderá alcançá-la com uma a 
moeda que é o instrumento 
passivo de todos os 
desregramentos de uma 
administração que não se 
controla? E claro que os preços 
não dependem só da moeda. 
Êles se acham o outrossim na 
dependência da escassez ou 
abundância das mercadorias, 
dos seus custos, dos meios de 
sua circulação, dos métodos 
modernos ou obsoletos do país 
de fazer agricultura, comércio e 
indústria, para obter a produção, 
dos níveis e de salário, da 
capacidade de consumo, isto é, 
do poder aquisitivo do 
consumidor, etc. 

A moeda tende cada  
dia a ser menos uma 
 mercadoria padrão das outras, 
do que um símbolo, cujo poder 
quem o regula são os fatores 
bancários, ansiosos por lhe 
atribuir uma missão de 
estabilidade. 

Tocou, na sua entrevista á 
imprensa estrangeira, o novo 
ministro da Fazenda na maior 
chaga nacional: variações 
violentas do valor de nossa 
moeda, que se debrecia de 
modo vertiginoso. O Brasil 
doente, com café de 1.300 e 
1.400 cruzeiros é só um 
problema de govêrno. E nada 
mais. 

Bem-estar do povo, 
expansão de suas fôrças 
econômicas, tudo está 
comprometido pelo constante 
desequilíbrio do cruzeiro. O 
domínio da moeda não é apenas 
econômico e financeiro. Êle 
 tem uma latitude muito maior, 
que ultrapassa aqueles. E, 
infelizmente, é o que não quer 
enxergar. Todos os atos de 
renúncia, que pedirmos aos 
nossos compatriotas, serão 
poucos, para salvar o cruzeiro 
da derrocada para a qual êle 
caminha. Moeda, honra e 
bandeira valem por uma 
trindade que, ou a gente 
defende, ou vê a pátria ilegível 
num lençol ínutil de suor, e 
noutro catastrófico de 
sangue.(Muito bem! Muito bem! 
Palmas. O orador é 
cumprimentado). 
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RELAÇÃO DAS COMISSÕES 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

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

Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa, 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado: 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

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

(*) Substituído interinamente pelo 
Senador Hamilton Nogueira, 
(**) Substituído interinamente pelo 
Senador Joaquim Pires. 

Secretário – Evandro Vianna, 
Diretor de Orçamento. 

Reuniões às quartas e sextas-
feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
 

Aloysio de Carvalho – Vice-
Presidente. 

 

Anísio Jobim. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mércio. 
 

Clodomir Cardoso (*). 
 

Ferreira de Souza. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Joaquim Pires. 
 

Olavo Oliveira (**). 
 

%aldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador Luiz 
Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador Carlos 
Saboya. 

Secretário – Luis Carlos Vieira 
da Fonseca. 

Auxiliar – Marilia  piolo Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9:10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente 
2 – Cícero de Vasconcelos – 

Vice-Presidente 
3 – Area Leão. 

SENADO FEDERAL 
 

Secretário – José da Silva 
Lisboa. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

Reuniões às sextas-feiras, às 
16 horas. 

 
Comissões Especiais 

 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – 

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

Rêgo. 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional n1, de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidenta 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacqua. 
Antonio Bayma. 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho 

– Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relato 

Geral. 
4 – Attilio Vivacqua.  
5 – Victorino Freire. 
Secretario – João Alfredo 

Ravasco de Andrade 
 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis à 
Mulher Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-

Presidente 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Velasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – Nrnon Borges tal, 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões ás quartas-leiras, às 

16 horas. 
 

Redação 
 
1 – Clodomir Cardoso – 

Presidente. 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras às 

16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 

(*) Substituindo o Sr. Novaes Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente. 
 

Alfredo Simeh – Vice-
Presidente. 

 

Ferreira de Souza. 
 

Prisco Santos. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Durval Cruz. 
 

Secretário – Aurea de Barros 
Rêgo. 

Reuniões às quintas-feiras, as 
15 horas. 

 
Transportes, Comunicações e 

Obras Públicas 
 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antonio Sayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

19 horas 
 

Serviço Público Civil 
 
Ptlsco dos Santos – Presidente 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário  – Franklin Palmeira. 
Reuniões às terças-feiras, às 17 

horas. 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões ás quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – vice-

presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído 

pelo senador Carlos Lindemberg. 
Secretário – Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luis Tinoco – Vice-

Presidente 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-feiras  

às 1 horas. 
 
Especial de Investigação sôbre 

as concessões materiais das 
instalações da Justiça do Distrito 
Federal e órgãos relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – 

Relator. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mercio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira 
Auxiliar – Elza G. senhores 
 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre  
o cimento 

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

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

 
1 – João Villasbôas – 

Presidente 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-

Presidente 
3 – Dario Cardoso – Relator 
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ATAS DAS COMISSÕES 
 

COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA 
 

1ª REUNIÃO, EM 23 DE JULHO DE 
1953 

 
Aos vinte e três dias do mês de 

julho de mil novecentos e cinqüenta e 
três, ás quinze horas, na Sala de Leitura 
do senado Federal, sob a presidência 
do Sr. Alfredo Simch, Vice-Presidente, 
presentes os Srs. Vivaldo Lima e Prisco 
Santos, reune-se a Comissão de Saúde 
Pública. Deixam de comparecer os Srs. 
Levindo Coelho Durval Cruz. 

Após a leitura e aprovação da ata 
da reunião anterior, o Sr. presidente 
distribui ao Sr. Vivaldo Lima o Projeto 
de Lei da Câmara nº 104, de 1952, que 
modifica o art. 2º do Decreto-lei nº 
3.267, de 20-5-1910, o qual considera 
insalubre a zona de Barra Bonita, no 
Estado de São Paulo. 

Nada havendo mais que tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Aurea de Barros Rêgo, Secretario, a 
presente ata. que, depois de aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 
 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
CIVIL 

 
11ª REUNIÃO EM 22 DE JULHO DE 

1953 
 

Às 14 horas do dia 22 de  
julho de 1953, reune-se a  
Comissão de Serviço Público  
Civil, sob a presidência do Senhor 
Prisco dos Santos, presentes os Srs. 
Mozart Lago, Vivaldo Lima e Costa 
Pereira, deixando de comparecer o Sr. 
Luiz Tinoco. 

E' lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. 

São lidos, aprovados e assinados 
pareceres do Sr. Mozart Lago favoráveis ao 
Projeto de Lei do Senado número 15. de 
1953. e ao Projeto de Lei da Câmara nº 142, 
de 1953, o primeiro computando como de 
serviço público da. União o tempo de serviço 
exercido pelos extranumerários da Estrada de 
Ferro Dona Teresa Cristina, e o segundo 
estabelecendo gratificações para os membros 
do Conselho de Terra da União e para o 
representante da Fazenda Nacional e criando 
a função gratificada de Secretário do mesmo 
Conselho. 

O Sr. Presidente distribui: ao 
Senhor Costa Pereira o projeto de Lei 
do Senado nº 28, de 1952, que revoa 
dispositivo da Lei nº 1.584, de 1952. 
sôbre nomeação de pessoal para es 
institutos e caixas da aposentadoria e 
pensões, e ao Sr. Vivaldo Lima o 
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 
1951, que reorganiza as secretarias do 
Ministério Público Federal, cria o 
respectivo quadro de pessoal e dá 
outras providências. 

E' convocada reunião extraordinária 
para o dia 24 do corrente, às 15 horas. 

Não havendo mais que tratar, 
encerra-se a reunião às 16 horas, 
lavrando eu, Franklin Palmeira, 
Secretário, a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
87ª SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 

1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente 
 
1º Sen. Vivaldo Lima. 
 

ATA DA 86º SESSÃO EM 23 DE JULHO 
DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO, VICE-
PRESIDENTE ALFREDO NEVES, 1º 
SECRETÁRIO, CAFÉ FILHO, 
PRESIDENTE E VESPASIANO 
MARTINS, 2º SECRETÁRIO. 

 
As 14:30 horas comparecem os 

Senhores Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Anisio Jobim. 

Prisco dos Santos.  
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Viciaram Freire. 
Arêa Leão. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cicero de Vasconcelos. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Mozart Lago. 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mércio (25) 
O SR. PRESIDENTE: — Acham-se 

presentes 25 Srs. Senadores. Havendo número 
legal, está aberta a sessão. Vai-se proceder á 
leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretario (servindo de 2º)  
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretario lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
Da Superintendência da moeda e do  

Crédito, comunicando haver sido  
concedido câmbio oficial para a delegação que, 
como representante do Poder  
Legislativo, participará da próxima  
Conferência Internacional do Trabalho. 

Inteirado. 
Do curso de Cultura Social,  

convidando os Srs. Senadores para a  
recepção ao Sr. Milton Eisenhower, no  
próximo dia 27 de julho, às 4.30 horas, no  
auditório do IAPETC à Avenida Graça  
Aranha, 33, 11º andar. 

Inteirado. 
Da Câmara dos Deputados: Rio de Janeiro, 

em 21 de julho de 1053: 
Senhor Secretário:  
Tenho a honra de enviar  

a Vossa Excelência, a fim de que  
se digne submetê-lo à consideração do  
Senado Federal, o Projeto de Lei nº  
2.925-A, de 1953, da Câmara dos  
Deputados, que acrescenta parágrafo  
único ao artigo 7º da Lei nº 116, de 15 de outubro 
de 1947. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima 
e distinta consideração. — Ruy Almeida. 1º 
Secretário. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 184, de 1953 
 

Acrescenta parágrafo único no art. 7º da lei, 
nº 118, de 15 de outubro 1947. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art,t 7º da lei número 116,  

de 15 de outubro de 1947, passa a  
vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo 
único: 

"Parágrafo único. Os candidatos 
classificados em concurso de títulos  
e provas para o ingresso na carreira  
do Ministério Público do Distrito  
Federal ou dos Territórios Federais  
poderão ser nomeados em caráter  
efetivo, enquanto não abertas inscrições  
para novo concurso". 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

Lei n. 116, de 17 de outubro de 
1947. 

 
Art. 7º — O concurso é válido por dois anos, 

se antes não ficarem reduzidos a menos de três 
os classificados. 

 
Rio de Janeiro, em 15 de outubro 

de 1947, 158º da Independência e 59º 
 

da República. — Eurico G. Dutra — Benedito 
Costa Neto. 

Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 2.803-B, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a 

abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 523.510,50 
(quinhentos vinte e três mil, quinhentos e dez 
cruzeiros e cinquenta  centavos) para 
pagamento 

de gratificação de magistério. Aproveito 
o ensejo para renovar a 

Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. — 
Ruy Almeida. 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 185, de 1953 

 
Autoriza e Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde o 

crédito especial de Cr$ 523.510,50, para pagamento da gratificação, de magistério.  
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da  

Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 523.510,50 (quinhentos  
e vinte e três mil quinhentos e dez cruzeiros e cinqüenta centavos)  
para pagamento de gratificação de magistério a que têm direito,  
de acôrdo com o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de  
1940, modificado pelo Decreto-lei nº 3.315, de 7 de dezembro de  
1945, os seguintes professores do mesmo Ministério:  
 

 cr$ 
Valentim Barbosa do Vale, professor, padrão J, da Escola  
Industrial de João Pessoa, (período de 2 de abril a 31 de dezembro  
de 1951)....................................................................................................... 

 
 

6.187,00 
Mário Guimarães de Sousa, professor catedrático, padrão O, da 
Faculdade de Direito da Universidade do Recite (periodo de 1 de janeiro 
a 31 de dezembro de 1951)......................................................................... 

 
 

6.000,00 
Eurico Monteiro de Matos, aposentado no cargo de professor catedrático 
padrão O, da Escola de Engenharia da Universidade do Recife (período 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1951)................................................ 

 
 

18.000,00 
Luiz de Barros Freire. professor catedrático, padrão O, da Escola de 
Engenharia da Universidade do Recife (periodo de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
 

18.000,00 
Luiz José Fernandes Ribeiro, aposentado no cargo de professor 
catedrático, padrão O, da Escola de Engenharia da Universidade  
do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro  
de 1951)....................................................................................................... 

 
 
 

18.000,00 
Manoel Antônio de Moraes Rêgo, aposentado, em duas cadeiras, no 
cargo de professor catedrático, padrão O, da Escola de Engenharia  
da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de  
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
 
 

38.000,00 
Nestor Moreira Reis, professor catedrático, padrão O, da Escola de 
Engenharia da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
18.000,00 

Newton da Silva Maia, professor catedrático, padrão O, da Escola de 
Engenharia da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
18.000,00 

Paulo Guedes Pereira, professor catedrático, padrão O, da Escola de 
Engenharia da Universidade do Recife (período de 29 de dezembro de 
1949 a 31 de dezembro de 1951)................................................................ 

 
 

36.148,20 
Aurino José Duarte, professor catedrático, padrão O, da Escola de 
Engenharia da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
 

6.000,00 
 Alberto Martins Moreira, professor catedrático, padrão O, da Escola de 
Engenharia da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
 

6.000,00 
Alvaro Celso Uchôa Cavalcanti, professor catedrático, padrão O,  
da Escola de Engenharia da Universidade do Recife (período  
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
1951)............................................................................................................ 

 
 

6.000,00 

Ivan de Albuquerque Loureiro, professor catedrático, padrão O, da 
Escola de Engenharia da Universidade do Recife (período de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 
1951)......................................................................... 

 
 

6.000,00 

Manoel Viana Vasconcelos, professor catedrático, padrão O, da Escola 
de Engenharia da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 
de dezembro de 1951)................................................................................. 

 
6.000,00 

Napoleão Juvêncio de Albuquerque, professor catedrático, padrão O, da 
Escola de Engenharia da Universidade do Recife (periodo de 1 de janeiro 
a 31 de dezembro de 1951)......................................................................... 

 
 

6.000,00 
Arnaldo Cavalcanti Marques, professor catedrático, padrão O, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife (periodo de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 1951)............................................................. 

 
 

18.000,00 
Arsênio Luiz Tavares da Silva, professor catedrático, padrão O, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife (periodo de 22 de 
dezembro de 1949 a 31 de dezembro de 1951).......................................... 

 
 

36.483,90 
João Gomes de Amorim, aposentado no cargo de professor catedrático, 
padrão O, da Faculdade de Medicina da Universidade do Recife (período 
de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1951)................................................ 

 
 

18.000,00 
Jorge de Oliveira Sabo, professor catedrático, padrão O, da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Recife (período de 22 de dezembro de 
1949 a 31 de dezembro de 1951)................................................................ 

 
 

30.463,90 
Luiz Ferreira dos Santos, professor catedrático, ladrão O, da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
18.000,00 

Odilon da Cunha Gasna, professor catedrático, padrão O, da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
 

18.000,00 
Aloísio Bezerra Coutinho, professor catedrático, padrão O, da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Recife (período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 1951)...................................................................................... 

 
 

6.000,00 
Nelson Ferreira de Castro Chaves, professor catedrático, padrão O, da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Recife (período de 1 de 
janeiro a 31 de, dezembro de 1951)............................................................ 

 
 

6.000,00 
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João de Moura, professor, padrão J, da Escola Industrial de Fortaleza 
(período de 19 de setembro de 1946 a 31 de dezembro de 1947) ...... 18.480,00 
Alvaro Borges Vieira Pinto, professor catedrático, padrão O, da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (período 
de 15 de junho a 31 de dezembro de 1951) ......................................... 8.266,70 
Luiz Nogueira Parela, professor catedrático, padrão O, da Faculdade 
Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil (período 
de 21 de novembro a 31 dezembro de 1951) ....................................... 666,70 
Francisco de Paula e Silva, (aposentado no cargo de professor, 
padrão J), da Escola Industrial de Teresina (período de 1 de janeiro a 
31 de dezembro de 1946) ..................................................................... 14.400,00 
Aristides Rocha, professor catedrático, padrão M, da Faculdade de 
Direito do Amazonas, falecido em 12 de setembro de 1950 (diferença 
de gratificação referente ao período de 24 de novembro de 1949 a 11 
de setembro de 1950) ........................................................................... 7.872,00 
Eleonora Mota Lima de Faria, professor, padrão J, da Escola 
Industrial de Aracaju (períodos de 19 de setembro de 1946 a 31 de 
dezembro de 1947 e de 1 de novembro a 31 de dezembro de 1950, 
num total de) ........................................................................................ 12.320,00 
José Jurema de Carvalho, professor, padrão J, da Escola Industrial 
de João Pessoa (período de 6 de agôsto a 31 de dezembro de 1951)  3.338,70 
Josué Simplício Almeida, professor, padrão J, da Escola Industrial de 
João Pessoa (período relativo ao ano de 1950) ................................. 11.280,00 
Alfredo Bonelf, professor, padrão J, da Escola Industrial de Belém 
(período de 1 de outubro a 31 de dezembro de 1949) ........................ 1.800,00 
Maria Pereira Custódio da Cunha, professor, padrão J, da Escola 
Industrial de Fortaleza (período de 19 de setembro de 1946 a 31 de 
dezembro de 1947) .............................................................................. 18.480,00 
Maria de Aguiar Barreto, professor, padrão J, da Escola Industrial de 
Aracaju (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1949) ............ 7.200,00 
Noêmia Madureira Dantas, professor, padrão J, da Escola Industrial de 
Aracaju (período de 19 de setembro de 1946 a 31 de dezembro de 1947)  6.240,00 
Alvaro Conde, professor, padrão K, da Escola Técnica de Vitória 
(período de 15 de abril a 31 de dezembro de 1951) ........................... 7.850,70 
Manoel Dias Negreiros, professor, padrão J, da Escola Industrial de 
Belém (período de 5 de abril a 31 de dezembro de 1950) .................. 7.536,70 
Nivalda Fontes da Silva, professor, padrão J, da Escola Industrial de 
Aracaju (período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 1950) ...... 1.380,00 
Humberto da Silva Moura, professor, padrão J, da Escola Industrial 
de Aracaju (período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 1950) .. 1.380,00 
José Heribaldo Teles de Menezes, professor, padrão J, da Escola Industrial 
de Aracaju (período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 1950) ................ 1.380,00 
Manoel Messias dos Santos, professor, padrão J, da Escola Industrial de 
Aracaju (período de 1 de novembro a 21 de dezembro de 1950) ............. 1.380,00 
Maria de Lourdes Filgueira Guilherme, professor, padrão J, da 
Escola Industrial de Natal (relativo ao ano de 1950) .......................... 8.280,00 
Ninália de Luna Freire Barbosa, professor, padrão J, da Escola 
Industrial de João Pessoa (período de 1 de janeiro de 1946 a 31 de 
dezembro de 1949) .............................................................................. 23.300,00 
Jesuino Freire de Oliveira, professor, padrão J, da Escola Industrial 
de Aracaju (período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 1950) .. 

              
1.380,00 

 
Total .......................................................................................           

533.510,50 
 

Art 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência a fim de que se ilegível submetê-lo 

à consideração do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 2.817-B, de 1953, da Câmara 
dos Deputados, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 494.573,90 (quatrocentos e noventa e quatro mil 
quinhentos e setenta e três cruzeiros e noventa centavos), para pagamento de 
gratificação de magistério. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – Ruy Palmeira, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 186, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 

crédito especial de Cr$ 494.573,90, para pagamento de gratificação de magistério. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e 

Saúde, o crédito especial de Cr$ 494.572,90 (quatrocentos e noventa e quatro mil, 
quinhentos e setenta e três cruzeiros e noventa centavos), para pagamento de 
gratificações de magistério a que têm direito, de acôrdo com o Decreto-lei nº 2.895, 
de 21 de dezembro de 1940, modificado pelo Decreto-lei nº 8.315, de 7 de 
setembro de 1945, os seguintes professôres do mesmo Ministério: 

 
 Cr$ 
1 – Henrique Paulo da Cunha Bahiana, padrão K, da Escola 

Técnica Nacional (período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de 
dezembro de 1949) .................................................................. 4.250,00 

2 – João Brasil Silvado Júnior, padrão K, do Instituto Nacional de 
Surdos e Mudos (período de 1 de agôsto a 31 de dezembro 
de 1948) ................................................................................... 2.850,00 

 

3 – Climaco Bezerra Pessoa, padrão da Escola Técnica Nacional 
(período de 16 de junho a 31 de dezembro de 1949) .....................  4.485,00 

4 – Carmen Freire, padrão J, da Escola Industrial de Fortaleza 
(período de 19 de agôsto a 31 de dezembro de 1949) ................... 6.895,80 

5 – Raul Davi de Sanson, padrão O, da Faculdade Nacionol de 
Medicina da Universidade do Brasil (período de 26 de maio de 
1944 a 31 de dezembro de 1949) ................................................... 38.427,40 

6 – Edman Fleuri Pereira, padrão K, da Escola Técnica de Goiânia 
(período de 28 de setembro a 31 de dezembro de 1948) .............. 5.487,00 

7 – Alfredo Boneft, padrão J. da Escola Industrial de Belem (período 
de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949) ..................... 1.530,00 

8 – Manuel Dias Negreiros, padrão J, da Escola Industrial de Belém 
(período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949) ....... 1.530,00 

9 – Rubens Alt. padrão K, da Escola Técnica Nacional (período de 1 
de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949) ............................. 4.250,00 

10 – Maria da Glória da Cunha Viana, padrão K, da Escola Técnica 
Nacional (período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 9.600,00 

11 – Daniel Cardoso Avila, padrão J, da Escola Técnica Nacional 
(período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................. 5.780,00 

12 – Esther Calmen Vergne, padrão K, da Escola Técnica Nacional 
(período de 4 de agôsto a 31 de dezembro de 1949) ..................... 8.678,70 

13 – Hiperides Zaneto, padrão E, da Escola Técnica de ilegível 
(período de 28 de setembro de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 12.835,00 

14 – Cândido Paraense dos Santos, padrão J, da Escola Industrial de 
Belém (período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 5.780,00 

15 – Manuel Jose de Menezes, padrão J, da Escola Técnica de 
Salvador (período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 5.780,00 

16 – Balbino de Lima Pita, padrão K, da Escola Técnica de Vitória 
(período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 1949) ....... 4.250,00 

17 – Joaquim Rodrigues Moreira Junior, padrão J, da Escola Técnica 
Nacional (período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 5.780,00 

18 – Odi Freire de Oliveira, padrão J, da Escola Industrial de Natal 
(período de 14 de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) .............................................................................................. 10.419,00 

19 – Maria Angelita Marinho, padrão J, da Escola Industrial de 
Natal (período de 14 de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) .............................................................................................. 15.678,40 

20 – Aurélio de Castro Cavalcanti, padrão J, da Escola Industrial de 
Natal (período de 19 de setembro de 1946 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 25.170,00 

21 – Arthur do Prado catedrático, padrão L, da Escola Nacional de 
Química da Universidade do Brasil, em disponibilidade (período 
de 19 de setembro de 1946 a 31 de dezembro de 1949) ............... 18.300,00 

22 – Léa Baldi, padrão J, da Escola Técnica de Vitória (período de 16 
de fevereiro a 31 de dezembro de 1949) ........................................ 16.115,00 

23 – Rita de Cássia Pires Rego, padrão J, da Escola Industrial de 
Terezina (período de 28 de setembro de 1948 a 31 de dezembro 
de 1949) .......................................................................................... 10.419,00 

24 – Manuel da Costa e Silva, padrão J, da Escola Técnica 
Nacional (período de 17 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro 
de 1949) ................................................................................  5.004,50 

25 – Maria Augusta Ducan Martins, padrão K, da Escola Técnica de 
Campos (período de 9 de abril a 31 de dezembro de 1949) .......... 7.423,30 

26 – Judite Vasconcelos do Carmo, padrão J, da Escola Industrial de 
Fortaleza (período de 1 de agôsto de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 1.530,00 

27 – Carlos Gomes de Faria, padrão K, da Escola Técnica de Goiânia 
(período de 28 de setembro a 31 de dezembro de 1948) .............. 2.635,00 

28 – Manuel Bergstrem Lourenço Filho, catedrático, padrão O, da 
Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade de de Brasil 
(período de 28 de setembro de 1948 a 31 de dezembro de 
1949) .......................................................................................... 22.850,00 

29 – Iara Coutinho Camarinha catedrático, padrão O, da Escola 
Nacional de Música da Universidade do Brasil (período de 20 de 
outubro de 1948 a 31 de dezembro de 1949) ................................. 10.800,00 

30 – Jose Tobias Neto, catedrático, padrão O, da Faculdade de 
Medicina da Universidade da Bahia (período de 1 de janeiro de 
1941 a 31 de dezembro de 1948) ................................................... 45.505,00 

31 – Maria Percia Bonavides Lins, padrão J, da Escola Industrial de 
João Pessoa (período de 19 de setembro de 1946 a 31 de 
dezembro de 1949) ......................................................................... 10.485,00 

32 – João Cristovão Cardoso catedrático, padrão O, da Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (período de 28 de 
fevereiro de 1947 a 31 de dezembro de 1949) ............................... 21.270,80 

33 – Rita Alves da Conceição, padrão K, da Escola Técnica de 
Manaus (período de 7 de janeiro de 1946 a 31 de dezembro de 
1949) ............................................................................................... 87.280,00 

34 – Janio Pereira Gama, padrão J, da Escola Técnica Nacional 
(período ilegível de agosto a 19 de outubro de 1948) ................... 285,20 

35 – José Heribaldo Teles de Menezes, padrão J, da Escola 
Industrial de Aracaju (período de 13 de julho a 31 de dezembro 
de 1949) ..................................................................................... 3.872,90 

36 – Feliz Izabé, padrão K, da Escola Técnica de Curitiba (período de 
1 de agosto de 1948 a 31 de dezembro de 1949) .......................... 9.690,00 

37 – Nivalda Fontes da Silva padrão J, da Escola Indus- 
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 trial de Aracaju (periodo de 1 de agôsto a 31 de dezembro 

de 1949) ...........................................................................  3.450,00 
38 – Valentina Isabel Bastos, padrão J, da Escola Técnica 

Nacional (período de 17 de agôsto de 1948 a 31 de 
dezembro de 1949) .........................................................  5.604,50 

39 –  Antônio de Barros Terra, catedrático, interino, padrão M, 
da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil, aposentado (período de 1 de janeiro de 1949 a 31 
de dezembro de 1950) ......................................................  43.000,00 

10 –  Demosteres de Oliveira Dias, padrão K, da Escola Técnica 
Nacional (período de 12 de outubro a 31 de dezembro de 
1949) ................................................................................   2.248,40 

 Total .................................................................................  494.573,90 
 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
A Comissão de Finanças 

PARECER 
 

Nº 648, de 1953 
 

Da Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 25, de 1951, que 
revigora o crédito especial de que trata o 
art. 3º da Lei nº 586, de 23 de dezembro 
de 1948. 

 
Relator: Sr. LanduIpho Alves. 
A presente proposição legislativa 

manda revigorar o credito de Cr$ 
50.000.000,00, que fora autorizado pela lei 
nº 586 (Art. 3º) – de 23 de dezembro de 
1948. 

Tem por objetivo o crédito referido 
desapropriar 69.696 hectáres de terras (16 
léguas de Sesmaria) no município de Bagé, 
Rio Grande do Sul, a fim de serem 
colonizados, especialmente para a cultura do 
trigo naquêle município, por intermédio do 
govêrno estadual. 

Por Decreto nº 26.592 de 19 de abril 
de 1949 o Executivo Federal abriu o 
referido crédito. Não poude êste, contudo, 
ser utilizado, dentro da curta vigência que 
teve. 

Dai o presente projeto mandar revigorá-
lo e não abrir novo crédito. 

Nêsse ponto, todavia, é que está a 
dificuldade. 

O projeto manda abrir um crédito 
determinado, pára comprar uma área de terra 
também determinada. 

Mas entre a data da lei que autorizou a 
abertura do crédito (23 de dezembro de 
1948) e o momento atual, decorrem 4 anos e 
2 meses. 

Nêsse período, não só as atividades 
oficiais (da União e dos Estados) como a 
privada pelo desenvolvimento do trigo em 
Bagé, se multiplicaram e é notório o êxito 
dessa ação. Mas com isso a situação muda, 
porque: 

1) – pode não ser a mesma a 
necessidade dos recursos do projeto (Cr$ 
50.000.000,00) de vez que o Ministério tem 
desenvolvido ali plano vasto e eficiente, 
nêsse particular, de então para cá; 

2) – pode o Ministério ter tido nêsse 
período recursos muito superiores por aplicar 
alí, na cultura do trigo, abrangendo a zona 
que estava para desapropriar; 

3) – nêsse interregno o prêço das terras 
férteis de Bagé deve-se se ter modificado 
acentuadamente, por efeito mesmo da 
cultura do trigo, comprovadamente 
remuneradora. Em tal caso, a lei que manda 
aplicar determinada quantia, na compra de 
determinadas áreas, não poderia agora ser 
cumprida. 

Assim, somos de parecer que sôbre o 
assunto seja ouvido o Executivo, pelo 
Ministério da Agricultura. 

Sala das Comissões, em 24 de fevereiro 
de 1953. – Pereira Pinto – Presidente. – 
Landulpho Alves – Relator. – Julio Leite. – 
Walter Franco. 

 
PARECER 

 
Nº 649, de 1953 

 
Da Comissão de Económia sôbre o 

Projeto de lei da Câmara nº 25, de 1951, que 
revigora o crédito especial de que trata o 
artigo 3º da Lei nº 586, de 23 de dezembro 
de 1948. 

 
Relator: Sr. Landulpho Alves. 
Resulta de projeto de lei da Câmara nº 

25, de 1951. 
A Comissão de Econômia já teve 

ocasião de se manifestar sôbre a proposição 
legislativa, em parecer de 24 de fevereiro do 
corrente ano, do signatário, o qual mereceu 
aprovação. 

Concluiu aquêle parecer pela 
necessidade de ser ouvido o Executivo, por 
intermédio do Ministério da Agricultura, visto 
tratar-se de assunto que poderia ter perdido 
oportunidade, vez que o crédito de Cr$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
cruzeiros), na ocasião, não se poude utilizar, 
à vista de sua escassa vigência. 

Solicitado o reexame da matéria, pelo 
Ministério da Agricultura, por oficio de 
começos de março dêste ano, do Sr. 
Presidente da Comissão de Economia, este 
teve resposta, em oficio do Sr. Ministro da 
Agricultura, de 1 de abril de 1953. 

Por esse documento, o Ministério 
“deseja o revigoramento do crédito de Cr$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros), sem especificar, porém, a 
extensão total das terras a serem adquiridas, 
bem como sua localização que, em qualquer 
caso, deveria ser no Rio Grande do Sul. 

Julgamos ser orientação digna de o 
projeto deve ser aprovado com a apôio, pelo 
que somos de parecer que seguinte emenda: 

Emenda ao art. 1º – Acrescente-se, in 
fine: podendo o Ministério da Agricultura 
aplicá-lo, para o mesmo fim agrícola, onde 
mais convier o seu emprêgo, na aquisição de 
área de terras próprias para a cultura do trigo 
em mais de um Município do Rio Grande do 
Sul, com extensão que seja possível dar, e 
por via de compra ou de desapropriação. 

Sala de Leitura, em 14 de julho de 1953. 
– Pereira Pinto – Presidente. – Landulpho 
Alves – Relator. – Euclides Vieira. – Julio 
Leite. 

 
PARECER 

 
Nº 650, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o 

Projeto de Lei da Câmara número 66, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministerio da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 
40.079,30, para pagamento de gratificação 
adicional, nos exercícios de 1950 e 1951, aos 
dentistas da Tabela Única de Mensalistas 
daquele Ministério. 

 
Relator: Senador Victorino Freire. 
A Lei nº 1.234 de 14 de novembro de 

1950, concedeu aos servidores da União que 
operam diretamente com Raios X e 
substâncias radioativas, próximo às fontes de 
irradiação, uma gratificação adicional de 40% 
sôbre os vencimentos. 

O presente projeto, de iniciativa do 
Poder Executivo, autoriza a abertura de um 
crédito especial de Cr$ 40.079,30, para 
atender ao pagamento da referida 
gratificação relativa aos exercícios de 1950 e 
1951, aos dentistas da Tabela Única de 
Mensalistas do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores que se encontram nas 
condições previstas na citada lei. 

Tratando-se de despesa decorrente de 
mandamento legal, esta Comissão nada tem 
a opor à aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de julho 
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente em 
exercício. – Victorino Freire, Relator. – 
Cesar Vergueiro. – Domingos Velasco. – 
Alvaro Adolpho – Durval Cruz. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 851, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 113-
53, que concede a pensão especial de Cr$ 
3.000,00 mensais ao Dr. Mário Pinto Serva, 
como prêmio de seus esforços em prol da 
alfabetização e educação do povo 
brasileiro. 

 
Relator: Sr. Joaquim Pires. 
E’ justíssimo que se galardoe os que 

se esforçam pelo bem geral do povo 
concorrendo assim para o renome da 
Nação. 

No Império dava-se a tais benfeitores 
uma comenda de Rosa. 

Na República quer-se beneficiar 
presentemente com uma pensão vitalícia. 
Não será o Relator que afirmará não merecer 
o professor Mário Pinto Serva uma 
pensão nessa altura dos seus 70 
anos de bons serviços ao País; mas 
nesta ordem de grandezas teríamos 
de erguer uma estátua ao General 
Dutra tendo como figura de especial des- 
 

São lidos e vão a imprimir os 
seguintes: 

 
PARECERES 

 
Nº 614, de 1953 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o 

Memorial nº 1, de 1953, de autoria do Sr. 
Mario Pinto Serra tecendo considerações 
sôbre a situação econômica e financeira do 
país. 

Relator: Sr. Júlio Leite. 
O Sr. Mario Pinto Serva, usando do 

direito de petição que a Constituição lhe 
assegura em seu art. 141, apresenta ao 
Senado Federal, por carta endereçada ao 
seu presidente, consideracões em tôrno da 
situação nacional, que reputa de extrema 
gravidade e aponta, como capaz de saná-
la, a adoção entre nós do Sistema de 
Reserva Federal, que vige nos Estados 
Unidos. 

Contudo, não se reveste de forma 
adequada a representação em causa 
Limitou-se seu autor a apensar a uma 
sua carta dirigida ao Presidente do 
Senado, artigos mimeografados de sua 
lavra assim como um anteprojeto da 
reforma bancária. 

Em que pese o possível mérito 
científico das considerações expendidas 
nestes seus escritos pelo Sr. Mario Pinto 
Serva, liminarmente votamos pelo 
arquivamento dêste processo 

Sala de Leitura do Senado, em 14 de 
julho de 1953. – Pereira Pinto Presidente. – 
Julio Leite, Relator – Euclides Vieira – 
Landulpho Alves. 

 
PARECER 

 
Nº 645, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 

 
Redação final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei nº 235 de 
1952. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl. anexa) da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei nº 235, de 1952, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados 

Sala da Comissão de Redação, 
em 22 de julho de 1953. – Joaquim 
Pires, Presidente em exercício. – 
Aloysio de Carvalho, Relator. – Costa 
Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER 

 
Nº 645, de 1953 

 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 235, de 
1952, que concede a pensão especial de 
Cr$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e 
noventa cruzeiros) mensais a Hilda 
Sampaio Ribeiro e Wallcir Sampaio 
Ribeiro, viúva e filho inválido do Delegado 
Afrânio Falhares. 

 
Ao art. 1º (Subemenda à emenda nº 

1). 
Onde se diz: 
"... Cr$ 2.590,00..."  
Diga-se: 
"... Cr$ 7.089,50..." 

PARECER 
 

Nº 646, de 1953 
 

Da  Comissão de Redação 
 
Redação final do Projeto de Resolução 

nº 17, de 1953. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) do Projeto de Resolucão nº 17, de 1953. 
Sala da Comissão de Redação em 22 de 

julho de 1953 – Joaquim Pires, Presidente em 
exercício. – Costa Pereira, Relator. – Aloysio 
de Carvalho 

 
ANEXO AO PARECER 

 
Nº 646, de 1953 

 
Redação final do Projeto de Resolução 

nº 17, de 1953, que concede licença ao Sr. 
Senador Novaes Filho para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a realizar-se em 
Londres. 

 
Faço saber que o Senado Federal 

aprovou e, nos têrmos do art. 27, letra n, do 
Regimento Interno, eu promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº ..., de 1953 

 
Artigo único. E’ concedida ao Senador 

Antônio de Novaes Filho, nos têrmos do art. 
49, da Constituição Federal, e art. 24, do 
Regimento Interno, licença para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a realizar-se em 
Londres, no mês em curso. 

 
PARECER 

 
Nº 647, de 1953 

 
Da Comissão de Redação 

 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei nº 389, de 1952. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final (fl. 

anexa) da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei nº 389, de 1952, de iniciativa da Câmara 
dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 22 
de julho de 1953. – Joaquim Pires – 
Presidente em exercício. – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 647-53 

 
Redação Final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 389, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 
cruzeiros), para atender às despesas com o 
pagamento de gratificação de magistério à 
professôra Damásia de Menezes Brandão 
Aires. 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1). 
Suprima-se, in fine, o seguinte: 
“...., conforme dispõem os artigos 

ilegível e 32 da Lei nº 438, de 15 de 
novembro de 1948.” 
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taque a seu lado o grande Ministro Clemente 
Mariani. 

O projeto é constitucional e sôbre tal 
aspecto somos pela sua aprovação. 

Sala Ruy Barbosa, em 11 de junho de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator. – Waldemar 
Pedrosa. – Anísio Jobim. – Gomes de 
Oliveira. – Luiz Tinoco. – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 652, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 113, de 
1953, que concede pensão especial de Cr$ 
3.000,00 mensais ao Dr. Mário Pinto Serva, 
como prêmio de seus esforços em prol da 
alfabetização e educação do povo brasileiro. 

 
Relator: Sr. Ferreira de Souza. 
O projeto de lei nº 113, de 1953, vindo 

da Câmara dos Deputados, apresentado por 
membros da representação paulista naquela 
Casa do Congresso, concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) 
ao Dr. Mário Pinto Serva como prêmio aos 
seus quarenta anos de esforços diários na 
campanha de alfabetização e educação do 
povo. 

Realmente trata-se de uma iniciativa 
justa. O beneficiário tem prestado relevantes 
serviços ao país, através de uma luta tenaz, 
persistente, desprendida, patriótica em prol 
da vitória dos postulados de seu programa 
educacional, merecendo, portanto, o 
reconhecimento público, concretizado na 
concessão de uma pensão especial. 

Acresce notar ainda o fato de contar o 
ilustre patrício mais de setenta anos de 
idade, já lhe faltando, pois, as necessárias 
fôrças para conseguir manter a própria 
subsistência. Daí constituir dever do Estado 
ir ao encontro das suas necessidades 
concedendo-lhe o prêmio do benefício 
proposto pelo projeto em causa. 

Esta Comissão tem um critério assente 
para concessão de auxílios dessa natureza. 
Entre as modalidades ali consignadas se 
enquadra perfeitamente a de que trata o 
presente projeto. 

O seu beneficiário tem consagrado tôda 
a sua existência à causa da educação. 

Por todos êstes motivos, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de julho 
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente, em 
exercício. – Ferreira de Souza, Relator. – 
Victorino Freire. – Alvaro Adolpho. – Alberto 
Pasqualini – Domingos Velasco. – Apolonio 
Sales. 

 
Nº 653, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 5-
53, que aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Importadora Técnica Rio Mar Ltda. 

 
Relator: Sr. Anísio Jobm. 
1. Com o ofício, datado em 17 de 

dezembro do ano, findo, assinado pelo Sr. 
Deputado Ruy Almeida, veio-me às mãos, 
por distribuição legal o Projeto de Lei nº 5, de 
1952, que recebeu na Câmara o nº 2.75-A, 
de 1952. 

2. O Projeto dispõe sôbre o contrato 
celebrado a 14 de dezembro de 1952, entre 
o Departamento dos Correios e Telégrafos e 
a firma “Importadora Técnica do Rio Mar 
Ltda.”. 

2. Ocorre que, firmado o contrato, cujo 
têrmo foi mandado por cópia com os demais 
anexos, ao Tribunal de Contas, êste colégio, 
em sessão de 23 de dezembro referido, 
resolveu negar registro ao mencionado 
contrato por dois motivos: 

a) em face da exiguidade do tempo 
para sua execução no exercício de 1952; 

b) da impossibilidade de correr a 
despesa como “Restos a Pagar”. 

3. O Departamento dos Correios e 
Telégrafos, por ofício nº 821, de 17 de 
janeiro dêste ano, solicitou a restituição 
do processo da respectiva concorr 
concorrência, para que fôssem tomadas 
providências a respeito, porém o Tribunal, 
em reunião de 29 de janeiro, submeteu o 
contrato ao pronunciamento do 
Congresso Nacional. 

4. Na Câmara a douta Comissão de 
Tomada de Contas desaprovou o 
divisório, por falta de fundamento legal, 
desde que a lei é favorável ao registro do 
aludido contrato, e, assim pensando, 
aquela Comissão, que se pronunciou por 
unanimidade de votos, mandou fazer o 
registro, apresentando o Projeto de Lei, a 
que já fizemos menção. Se foi 
empenhada integralmente a verba para o 
exercício de 1951, nenhuma razão, diz a 
Comissão de Tomada de Contas, assiste 
ao Tribunal de Contas quando considera 
que a respectiva despesa não pode correr 
como “Restos a Pagar”. E invoca o 
preceito do art. 4º da Lei número 869, de 
16 de outubro de 1949, e o art. 3º que faz 
referência ao artigo 4º. 

Por êstes textos legais pode ser 
paga a conta pela tabela “Restos a 
Pagar”. 

O outro argumento não prevalece, tal 
a clareza do Regulamento de 
Contabilidade que nenhuma dúvida 
oferece quanto à prorrogação pelas 
autoridades administrativas dos contratos 
de obras. 

Tal o caso figurado no processo. 
(Vide o Decreto nº 15.783, de 8 de 
dezembro de 1922, art. 769 e seu 
parágrafo único). 

5. Assim, a verba empenhada 
integralmente pode ser paga como 
“Restos a Pagar”, o contrato pode ser 
prorrogado ao arbítrio das autoridades a 
quem competir. 

6. Firmados êstes dois pontos, não 
há impedimento legal para ser feito o 
registro. 

O nosso parecer é pela 
constitucionalidade e pelo registro. 

Sala Ruy Barbosa, em 12 de 
fevereiro de 1953. – Dario Cardoso, 
Presidente. – Anísio Jobim, Relator. – 
Joaquim Pires. – Attilio Vivacqua. – João 
Villasbôas. – Luiz Tinoco. – Ivo d'Aquino. 
– Aloysio de Carvalho. 

 
PARECER 

 
Nº 654, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 
1953, que aprova o contrato celebrado 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Importadora Técnica 
Rio Mar Ltda. 

 
Relator: Sr. Domingos Vellasco. 
Em sessão de 28 de dezembro de 

1951, o Tribunal de Contas resolveu 
recusar registro ao contrato celebrado, 
em 14 do mesmo mês, entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos 
e a firma Importadora Técnica Rio Mar 
Ltda., para construção de um pavilhão 
destinado às oficinas de reparos dos 
carros daquele Departamento. 

Alegou o Tribunal de Contas, como 
fundamentos de sua decisão denegatória, 
a exiguidade de tempo para execução do 
contrato no exercício de 1951 e a 
imposibilidade de correr a respectiva 
despesa como “restos a pagar”. 

Examinando o assunto, a Comissão de 
Tomada de Contas da Câmara dos 
Deputados demonstrou a improcedência dos 
argumentos invocados pelo Tribunal de 
Contas, esclarecendo que a despesa do 
contrato, uma vez empenhada, poderia 
correr como “restos a pagar”, de acôrdo 
com o art. 4º da Lei nº 869, de 16 de outubro 
de1949, não havendo, portanto, nenhum 
 

inconveniente em que o contrato fsôse 
registrado em 1951 e executado nos 
exercícios seguintes. 

Aliás, convém observar que o próprio 
contrato, em sua cláusula décima sétima, 
não deixa margem a quaisquer 
controvérsias, quando declara: 

“O Diretor Geral dos Correios e 
Telégrafos, de acôrdo com o artigo 95 
(noventa e cinco), do Regulamento do 
Material do DCT, aprovado pelo Decreto nº 
20.430, de 31 de janeiro de 1946, 
providenciou, no época oportuna, a 
inclusão da despesa em “restos a pagar” 
de 1951, por se tratar de obra que só 
poderá ser concluída no prazo estabelecido 
neste contrato”. 

Êsse prazo, conforme dispõe a 
cláusula nona, será de 300 dias úteis a 
contar da data do registro de contrato pelo 
Tribunal de Contas. 

À vista do exposto, e tendo em vista 
que o mesmo prazo poderá ser contado a 
partir do pronunciamento do Congresso, na 
forma do § 1º do artigo 77 da Constituição, 
opinamos favoràvelmente ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 5, de 1953, que 
aprova o contrato em tela. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de 
julho de 1953. – Ismar de Góes, Presidente 
em exercício. – Domingos Velasco, Relator 
– Alvaro Adolpho. – Apolonio Sales. – 
Cesar Vergueiro. – Durval Cruz. – Ferreira 
de Souza. – Vitorino Freire. 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Domingos Velasco, primeiro orador inscrito. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (*): – 
Sr. Presidente, quando, há mais de século, 
surgiu na Europa o Socialismo, destinava-
se, antes do mais, a unir a classe operária 
para a defesa de seus direitos. 

As previsões dos pais do Socialismo 
na sua maior parte, foram confirmadas 
pelos fatos, neste século, que medeia entre 
o seu lançamento na França, na Alemanha 
e o que estamos vendo nos dias que 
correm. 

No desenvolvimento dessa doutrina, 
outras classes se agruparam dentro dela, 
porque a forma de produção capitalista ou 
o sistema liberal de produção foi levando à 
pobreza e à miseria os que, inicialmente, 
não participavam do movimento socialista 
do século passado. E hoje vemos, filiados 
aos partidos socialistas democráticos do 
Universo, não apenas a classe operária se 
não, também trabalhadores de outras 
categorias profissionais sobretudo os 
intelectuais, grande parte, talvez a  
maior, da classe média constituída por 
pequenos comerciantes e industriais e até, 
elementos da própria burguezia, que, 
levados pelo sentimento humanitário, pelo 
espirito de justiça e pela crença na 
possibilidade de um mundo melhor e  
mais equânime, se incorporaram ao 
Socialismo. 

É evidente, Sr. Presidente, que o 
objetivo fundamental do Socialismo 
consiste em transformar a estrutura do 
sistema capitalista. Seja no Partido 
Socialista Brasileiro, seja no Partido 
Socialista Indiano, em todo Partido 
Socialista, em qualquer parte do mundo, o 
fim que sempre colimamos – repito – é a 
transformação do sistema capitalista de 
produção, substituindo-o por outro que 
permita melhores condições de vida aos 
que trabalham e elimine a exploração do 
homem pelo homem. 

Reconhecemos, porém, que ainda 
dentro dêsse sistema capitalista de 
produção, é possível lutar-se por uma 
série de conquistas para as quais 
devemos aliar-nos com todos quantos 
porventura, marchem no mesmo rumo 
dos socialistas. 

Sr. Presidente, nos últimos movimentos 
populares verificado sem várias  
partes do país, seja em Pernambuco 
como em Porto Alegre, seja em 
 

Anápolis, em Goiás, como em São Paulo 
nas eleições de 22 de março, sentimos 
que o povo estava a exigir dos partidos 
algo mais do que se fazia até o 
momento. Por êsse motivo, o Diretório 
Nacional do Partido Socialista Brasileiro, 
em sua reunião de 11 de março do 
corrente ano, decidiu que devia procurar 
entendimentos com as demais correntes 
políticas no sentido de uni-las em tôrno 
de princípios e objetivos que lhes 
fôssem comuns, a fim de darem ao povo 
uma esperança no meio do desespêro 
em que vive. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Orientação política, 
aliás, brilhante e acertada, e de que o 
Brasil está precisando. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: –  
Muito obrigado a V. Ex.ª. 

Seria abrirmos uma janela no quarto 
escuro em que está asfixiado o povo 
brasileiro, descrente dos governos dos 
partidos e, também, de nós mesmos, 
homens públicos. 

Foi assim que a Convenção 
Nacional do meu Partido, reunida em 
São Paulo nos dias 10 a 12 de Julho 
aprovou, depois de larga análise da 
situação político-econômico-financeira 
do país, um documento que é 
precisamente um apêlo às 
organizações políticas, aos órgãos 
sindicais e aos homens de boa vontade 
do Brasil. 

Sr. Presidente, vou ler êsse 
documento na íntegra, pedindo para êle 
a atenção do Senado da República, ao 
qual quero comunicar a decisão da 
Convenção Nacional do Partido 
Socialista e, através dêle, a todo o povo 
brasileiro. 

Está redigido nos seguintes têrmos: 
“O Brasil não só é um país em que 

predomina o sistema capitalista de 
produção, mas, dentro dêsse sistema, é 
um país subdesenvolvido. Dêsses fatos 
decorre a tradicional organização da 
economia brasileira como economia de 
exportação de produtos tropicais e 
matérias-primas e, portanto, uma 
economia apenas complementar de 
economias estrangeiras adiantadas e 
industrializadas”. 

“A pressão dos interêsses 
econômicos estrangeiros visando manter 
o Brasil nas condições de país 
subdesenvolvido, encontrou um aliado 
nas atuais classes dominantes, 
interessadas apenas em investimentos 
de alta rentabilidade imediata e não em 
investimentos de base, capazes de 
permitir ao país a supefação da atual 
fase de atraso econômico”. 

“As condições de país 
subdesenvolvido acarretam a 
desigualdade dospíveis derenda e a 
existência correlata de suma 
superestrutura suntuária. Realmente, 
ao lado de uma minoria de industriais e 
intermediários, que ganham os mais 
altos lucros do mundo, a tal ponto que 
lucro industrial ou comercial de 200% é 
considerado entre nós pouco 
interessante, ilegível uma massa cada 
vez mais numerosa de gente pobre, 
sobretudo nas zonas rurais. A minoria 
rica não tem hábitos de ilegível 
sentimentos da ilegível que o capital por 
ela detido ilegível em nosso ilegível. 

“As modificações que se 
processaram no discurso da primeira 
e segunda guerras mundiais e as 
consequentes alterações ocorridas 
nos mercados mundiais 
condicionaram o início do 
desenvolvimento industrial do país 
ilegível desempenhou ainda ilegível da 
nossa produção agrária motivada pelo 
atraso de ilegível economia agrícola, 
dificultando a exportação e, 
consequentemente, a importação de 
produtos manufaturados. 
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Desenvolvimento Econômico 
 
“O nosso desenvolvimento 

econômico nosentido de sua 
industrialização conta com fatores 
positivos objetivos por que: a) 
possuimos já população suficiente para 
aformação de um grande mercado 
inerno (somos o oitavo país do mundo 
em população); b) possuimos grandes 
reservas de minérios básicos na 
industrialização; c) as nossas reservas 
de ferro e manganês são enormes; d) 
existe petróleo; e) o nosso potencial 
hidráulico é avaliado em 15 milhões de 
kw em águas mínimas.” 

“Mas o nosso desenvolvimento 
industrial tem-se processado lenta e 
desordenadamente. Falta-lhe a base 
sólida de uma infraestrutura fundaméntal. 
A indústria de bens de consumo não 
dispõe de uma correspondente indústria 
pesada ainda está na infância. Ainda 
dpeendemos do exterior quanto a 
matérias-primas e instalações industriais. 
O mercado interno ainda está restringido 
pela ausência de uma reforma agrária4 A 
energia é escassa, cara e, em grande 
parte importada (combustíveis líquidos). A 
deficiência de capitais da reserva é 
catastrófica.” 

“Todos êsses fatores 
condicionaram uma agudização da crise 
econômica sem precedentes. Crise 
ainda agravada pela inépcia 
administrativa e pela corrupção 
generalizada não só nos meios 
governamentais como em todos os 
setores deatividade das classes 
dominantes, especialmente pelo 
processo inflacionário crônico e 
progressivo que, de um lado, favorece a 
especulação e a aventura e, de outro 
acareta, de modo particular para os 
trabalhadores e a classe média, o alto 
custo da vida”. 

“A crise econômica, política e social 
que atravessamos não tem solução nos 
quadros do atual regime. As medidas 
indispensáveis para a sua superação não 
podem deixar deferir os privilégios das 
atuais classes dominantes e, mais ainda, 
os das cliques atualmente no poder.” 

“O desenvolvimento econômico 
brasileiro tem de ser necessáriamente 
planejado e dirigido pelo Estado, livre das 
injunções das atuais classes dominantes 
e ilegível no sentido de beneficiar o povo, 
através da elevação de seu nível de vida, 
como decorrência do aumento dap 
rodutividade e da capacidade aquisitiva. 
Mas o desenvolvimento econômico 
planificado do nosso país há de verificar-
se por etapas, iniciando-se por aquêles 
setores de que dependem organicamente 
as transformações estruturais almejadas 
e a produtividade do trabalho nacional. 
São sobretudo os setores da nergia, dos 
transportes, da indústria siderúrgica, da 
indústria de maquinaes e equipamentos e 
o setor da reforma agrária. Uma ação 
governamental conjugada deve, com 
audácia e lucidez, concentrar-se nesses 
pontos básicos do nosso 
desenvolvimento, pois, de sua solução 
depende a elevação do nível de vidad 
osb rasileiros e, especialmente, da 
classe média e dos trabalhadores na 
indústria e do campo. 

 
PROGRAMA DE AÇÃO IMEDIATA 

 
“A etapa a percorrer no momento 

atual, peculiar ao subdesenvolvimento de 
nosso país, que precisa industrializar-se  
e elevar seu nível de produtividade  
e de consumo, poderá processar-se  
em moldes democráticos, sem recorrer  
a métodos ditatoriais de cer- 
 

ceamento da liberdade e degradação da 
dignidade humana, mediante o seguinte 
programa de ação imediata. 

I) Reforma agrária baseada nos 
princípios e objetivos que a V 
Convenção Nacional do Partido 
Socialista acaba de adotar e que 
constituirão parte integrante do presente 
programa de ação imediata. 

II) Reforma bancária baseada nas 
seguintes medidas: a) Lei bancária; b) 
Banco Central do Estado; c) Banco 
Hipotecário Agrícola e Industrial; d) 
Transformação do Banco do Brasil em 
Banco Comercial de Exportação e 
Importação. 

III) Nacionalização das fontes 
básicas de energia (eletricidade, petróleo 
e carvão). Planejamento da utilização das 
fontes básicas de energia no sentido de 
permitir a industrialização do país através 
do fornecimento de energia abundante e 
barata. 

IV) Recuperação e ampliação do 
sistema de transportes ferroviário, 
rodoviário, marítimo, fluvial e aéreo, 
visando assegurar transporte barato e 
eficiente para a produção agrária e 
industrial. 

V) Planejamento do desenvolvimento 
industrial, nos setores básicos, com a 
participação do capital nacional e 
estrangeiro em condições de igualdade, 
impedindo a formação de monopólios e a 
evasão de capitais, mediante legislação 
adequada. 

VI) Mobilização dos recursos 
necessários para a execução dos itens 1, 
3 e 4 através de taxação forte e 
progressiva dos rendimentos das pessoas 
físicas superiores a 500 mil cruzeiros 
anuais e da herança. 

VII) Defesa intransigente das 
liberdades democráticas, da mais ampla 
liberdade de crenças religiosas e 
filosóficas, da liberdade de locomoção, de 
reunião, de associação e de manifestação 
da palavra falada, escrita e irradiada; 
destruição dos monopólios de imprensa e 
de rádio, abolição dos favores oficiais às 
emprêsas jornalísticas. 

VIII) Liberdade e autonomia amplas 
dos sindicatos; direito de greve, 
aperfeiçoamento e aplicação da 
legislação trabalhista, de modo a 
assegurar-se o rigoroso, o efetivo 
cumprimento dos seus dispositivos. 

IX) Moralização severa da 
administração pública e racionalização 
da mesma; abolição dos privilégios 
contrários aos interêsses da coletividade 
(participação em multas, cotas-partes, 
etc.); teridade nos gastos públicos e 
priluta contra a corrupção. 

X) Rigorosa política de austeridade 
nos gastos públicos e privados; repressão 
a especulação imobiliária; racionamento 
drásticos das utilidades supérfluas ou de 
luxo das classes privilegiadas. 

XI) Manutenção de relações 
diplomáticas e comerciais com todos os 
países soberanos em condições de 
igualdade absoluta; revogação dos 
tratados diplomáticos e comerciais 
lesivos à soberania e à economia do 
país; participação ativa na luta pela 
manutenção da paz nos quadros da 
ONU. 

 
NÃO E’ PROGRAMA SOCIALISTA 

 
“Este programa não é um programa 

socialista. As suas premissas 
fundamentais – a industrialização do país 
e a reforma agrária – beneficiarão todo 
povo e só restringirão os privilégios 
excessivos das atuais classes 
dominantes, contrários ao interêsse  
geral. Em sua realização estão 
 

interessados todos aqueles que desejam 
o desenvolvimento do país em benefício 
de tôda a população e não o atrazo atual 
de que se locupleta uma minoria egoista 
e voraz. Esse programa assegurará a 
independência econômica do país e a sua 
libertação da exploração do capital 
imperialista, aliado aos latifundiários e a 
uma parte da burguesia nacional. 

“O Partido Socialista Brasileiro, 
reunido em Convenção Nacional, na 
cidade de São Paulo, em 10, 11 e 12 de 
julho do corrente ano, lança um apêlo à 
Nação no sentido de constituir uma 
Frente de Ação Democrática jue 
inscreva em sua bandeira o programa 
da reforma agrária e da industrialização 
do país, acima consubstanciado. O 
Partido Socialista Brasileiro dirige-se 
indistintamente a todos os partidos 
democráticos, a tôdas as organizações 
e grupos políticos, a todos os homens 
amantes do progresso, da libertação 
econômica e do bem-estar do nosso 
povo, a tôdas as fôrças progessistas e 
os concita a praticipar da organização 
da Frente de Ação Democrática pela 
reforma agrária e industrialização do 
país”. 

“O Partido Socialista Brasileiro 
conclama o povo, os trabalhadores da 
indústria do comércio e do campo, os 
intelectuais e a classe média, a 
organizar desde já núcleos da Frente de 
Ação Democrática pela reforma agrária 
e industrialização do país”. 

Este, Sr. Presidente, o documento 
que me cumpria trazer ao conhecimento 
do Senado e, levar através dêste, a 
tôdas as organizações políticas aqui 
representadas. 

No que se refere à linha política do 
Partido Socialista, a Convenção traçou 
norma que também vou ler neste 
momento: 

“A V Convenção Nacional do 
Partido Socialista Brasileiro reafirma sua 
posição doutrinária e política de inteira 
independência em face do Govêrno e de 
quaisquer outras correntes partidárias, o 
que confere ao Partido a liberdade de 
apoiar os atos que possam trazer 
beneficios á coletividade ou de combater 
os que lhe forem prejudiciais, sem 
desvio ou sacrifício da inalterável 
coerência do Partido na defesa de seu 
programa e na sua atitude de oposição 
ao sistema social dominante”. 

Sr. Presidente, o Partido Socialista 
aprovou êstes dois documentos, o 
último dos quais traça a sua linha 
política e o primeiro conclama todos os 
partidos democráticos do país e outras 
organizações políticas, à formação da 
frente de ação democrática, em tôrno 
daqueles objetivos da industrialização 
do País e da Reforma Agrária. 

O Partido Socialista não quis limitar-
se a deblaterar e criticar desta tribuna e 
atrvés das vozes de seus representantes 
nas demais Casas do Poder Legislativo 
da Capital Federal e dos Estados. E, por 
isso, formulou um conjunto de idéias um 
programa, a fim de que, com o auxílio de 
tôdas as organizações políticas, possa o 
país sair do impasse em que vive. 

Oportunamente trarei ao 
conhecimento do Senado o projeto de 
Reforma Agrária recentemente votado 
na Convenção Nacional do Partido. 

Tratando-se de documento longo 
como o que acabei de ler, deixo para 
outra ocasião sua leitura. Defenderei, 
então, os pontos de vista que, sôbre a 
Reforma Agrária, sustenta o Partido 
Socialista Brasileiro. 

Eram as palavras que desejava 
neste momento dirigir ao Senado. (Muito 
bem! Muito bem!) 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Assis Chateaubriand, segundo orador 
inscrito. 

O Sr. Assis Chateaubriand 
pronuncia discurso que será publicada 
depois. 

 
Durante o discurso do Sr. Assis 

Chateaubriand o Sr. Marcondes Filho, Vice-
Presidente deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alfredo Neves, 1º 
Secretário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 

dois requerimentos que vão ser lidos pelo 
Sr. 1º Secretário. 

São respectivamente lidos e 
aprovados os seguintes: 

 
REQUERIMENTOS 

 
Nº 217, de 1953 

 
Requeremos urgência para o Projeto 

de Lei da Câmara dos Deputados número 
102, de 1953, que classifica no padrão O, 
cargos de Professor Catedrático do 
Quadro Permanente do Ministério da 
Educação e Saúde e dá outras 
providências, a fim de ser discutido e 
votado de acôrdo com o § 3º do art. 155 
do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 23 de Julho de 
1953. – Valdemar Pedrosa. – Alvaro 
Adolpho. – Joaquim Pires. – Area Leão. – 
Anísio Jobim. – Mozart Lago. – Camilo 
Mércio. – Kerginaldo Cavalcanti. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 218, de 1953 

 
Requeiro, nos têrmos do Regimento 

Interno, dispensa de interstício para que o 
Projeto de Lei da Câmara número 128, de 
1953, que reajusta os vencimentos dos 
cabos e soldados da Polícia Militar do 
Distrito Federal e dos bombeiros do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, cujos 
pareceres acabam de ser lidos possa 
figurar na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1953. – Vitorino Freire. 

O Sr. Alfredo Neves, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Café Filho, 
Presidente. 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Joaquim Pires. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Fererira de Souza. 
Ruy Carneiro. 
Assis Chateaubriand. 
Apolônio Sales. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Pinto Aleixo. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
César Vergueiro. 
Mário Mota. 
Flávio Guimarães. (20) 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olympio. 
Plínio Pompeu. 
Veloso Borges. 
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Novaes Filho. 
Júlio Leite. 
Walter Franco. 
Carlos Lindemberg. 
Atílio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Levindo Coelho. 
Euclides Vieira. 
João Villasbôas. 
Othon Mader. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d'Aquino. 
Alberto Pasqualini. (18) 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação da hora do expediente, 
passo á 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 64, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 333.544,30 para 
pagamento de indenização a Adriano 
Rodrigues Pinto, ex-maquinista de 
primeira classe da Estrada de Ferro Rio 
d'Ouro. (Com parecer favorável nº 624-
53, da Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E’ aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N. 64, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
333.544,30, para pagamento de 
indenização a Adriano Rodrigues Pinto, 
ex-maquinista de primeira classe da 
Estrada de Ferro Rio D'Ouro. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo 

autorizado a abrir, pelo Ministèrio da 
Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 333.544,30 (trezentos e 
trinta e três mil, quinhentos e quarenta e 
quatro cruzeiros e trinta centavos), a fim 
de atender ao pagamento da indenização 
concedida pela Lei n. 1.096, de 3 de maio 
de 1950 a Adriano Rodrigues Pinto, ex-
maquinista de primeira classe da Estrada 
de Ferro Rio D'Ouro. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 75, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 180.000.000,00, 
para regularização dos auxílios 
prestados no exercício de 1952, à 
Estrada de Ferro Leopoldina. (Com 
parecer favorável nº 625-53, da 
Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão (Pausa)  
O SR. MOZART LAGO: – Sr. 

Presidente, há tempos, formulei 
requerimento de informações ao Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas 
sôbre a situação jurídica da Compahia 
Leopoldina Railway, para a qual o Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados nº 75 
propõe a abertura do vultoso crédito de 
180 milhões de cruzeiros. 

A resposta ao meu requerimento 
ainda não chegou ao Senado. Não 
obstante, lendo os pareceres proferidos 
nesta Casa, fiquei tranquilo quanto à 
situação jurídica da Leopoldina 
Railway. 

O parecer da Comissão de Finanças, 
lavrado pelo eminente colega Senador 
Alvaro Adolpho, assegura que aquela 
Companhia já se encontra inteiramente sob 
a orientação e responsabilidade do Govêrno 
da República. Só por isso, Sr. Presidente, 
voto, hoje, pela aprovação do vultoso crédito. 
Só por isso – digo mal. Também o honrado 
Coronel Gaschipo Chagas Pereira, 
atualmente na direção dessa ferrovia, pela 
obra extraordinária que está realizando, 
principalmente no corte das despesas da 
estrada, merece que o Senado lhe conceda 
o crédito. 

Estas as razões por que concordo 
com a aprovação do projeto. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais 
pedindo a palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
Os Srs. que aprovam o projeto queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N. 75, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 180.000.000,00, para 
regularização dos auxilios prestados, no 
exercício de 1952, à Estrada de Ferro 
Leopoldina. 

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

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de 
cruzeiros), para regularização, no exercício 
de 1952, da despesa decorrente dos auxílios 
mensais de Cr$ 15.000.000,00, quinze 
milhões de cruzeiros), entregues pelo Banco 
do Brasil S.A., a partir de 1º de janeiro de 
1952, à Estrada de Ferro Leopoldina. 

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

A sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 96, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ 
35.593,30 para pagamento ao Dr. Francisco 
Eugênio Coutinho, como assistente da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
em disponibilidade. Com pareceres 
favoráveis ns. 619-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 620-53, da de 
Finanças). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem faça uso da 
palavra, encerro a discussão. 

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

É aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
N. 96, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 36.593,30, para pagamento 
ao Dr. Francisco Eugênio Coutinho como 
Assistente da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, em disponibilidade. 

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

a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 35.593,30 
(trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e 
três cruzeiros e trinta centavos) para ocorrer 
ao pagamento dos proventos relativos  
aos períodos de 19 de setembro a  
31 de dezembro de 1946, de 1 de janeiro  
a 31 de dezembro de 1947 e 1 de  
agôsto a 31 de dezembro de 1948.  
a que tem direito Francisco Eugênio 
Coutinho, médico sanitarista classe  
N do Quadro Permanente do Ministério 
 

da Educação e Saúde como Assistente 
da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, em disponibilidade. 

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

Á sanção. 
 
Discussao única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 105, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 161.106,20 
para atender ao pagamento de contribuição do 
Brasil à Conferência Internacional de Materiais. 
(Com pareceres favoráveis ns. 626-53, da 
Comissão de Constituição e Justiça; e 627-53 
da de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

(Pausa). 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussao. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer sentados (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
 

N. 105, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministerio das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 161.106,20, para atender ao 
pagamento de contribuição do Brasil à 
Conferencia Internacional de Materiais. 

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

abrir, pelo Ministerio das Relações Exteriores, 
o credito especial de Cr$ 161.106,20 (cento e 
sessenta e um mil cento e seis cruzeiros e 
vinte centavos) equivalentes a US$ 8.606,10 
(oito mil, seiscentos e seis dólares e dez 
centavos), ao câmbio de Cr$ 18,70 (dezoito 
cruzeiros e setenta e dois centavos) por US$ 
1.00 (um dolar), para atender ao pagamento 
de contribuição do Brasil à Conferência 
Internacional de Materias, correspondentes ao 
período de 1º de julho de 1952 a 30 de junho 
de 1953. 

Parágrafo único. O crédito de que trata 
êste artigo será automaticamente registrado pelo 
Tribunal de Contas e distribuído à Delegacia do 
Tesouro Brasileiro em Nova York. 

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

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

A sanção. 
 
Discussão preliminar, nos têrmos do 

artigo 153 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 7, de 1952, que concede 
aposentadoria aos magistrados com os 
vencimentos correspondentes aos da classe 
imediatamente superior, se contarem 60 anos 
de idade. (Com Parecer número 600-53, da 
Comissao de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

(Pausa). 
O SR. MOZART LAGO (*): – Sr. 

Presidente, pela primeira vez, nesta 
Casa, tenho o desprazer de discordar de 
um parecer da lavra do nosso eminente 
colega Senador Joaquim Pires. 

Aprecio imensamente a atividade do 
ilustre companheiro, cuja grandeza de 
coração e generosidade sempre lobrigo 
com inefável prazer nos relatórios por S. 
Ex.ª apresentados na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

No caso, porém, do parecer sôbre o 
projeto do ilustre Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
não pude aceitar as razões, embora luminosas, 
do honrado representante do Piauí. É que não 
consegui encontrar motivos profundos para se 
considerar inconstitucional o texto em discussão 
Estabelece, apenas, que os magistrados 
poderão ser aposentados primeiro com  
os vencimentos correspondentes aos  
da classe imediatamente superior se  
ilegível sessenta anos de idade segundo – com 
a remuneração que perceberem, 
 

aumentada de vinte por cento, quando 
ocupantes da última classe ou cargo sem 
acesso nas respectivas carreiras e 
contarem mais de sessenta anos de idade. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado vai à 
Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única do Parecer (secreto) 

da Comissão de Inquérito eleita para apurar 
as causas de que resultou o afastamento do 
chefe da missão diplomática do Brasil junto 
ao Govêrno do Irã. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A sessão 

passa ser secreta. 
(Transforma-se a sessão pública em 

secreta às 16 horas e 20 minutos e é 
reaberta ás 17 horas e 40 minutos). 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Mozart 
Lago, orador inscrito depois da ordem do dia. 

O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor 
Presidente, ocupo a tribuna apenas para 
dar satisfação às inúmeras comissões que 
têm vindo ao Senado procurar-me para 
que me interesse pela pretensão. 

Pende de decisão desta Casa Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados 
providenciando sôbre recursos de que o 
SAPS necessita para conceder abono a 
seus numerosíssimos funcionários. 

Verifiquei, hoje, que a referida 
proposição, no momento na Comissão de 
Legislação Social, está tendo rápido 
andamento e muito em breve será 
remetida a êste plenário. 

Era o que tinha a dizer, para 
conhecimento dos numerosos 
interessados. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros 
oradores inscritos depois da Ordem do Dia. 

O SR. CARLOS SABOYA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, por 
motivos alheios à minha vontade, não me foi 
possível registrar desta tribuna o 
desaparecimento, no Ceará, do jornalista 
Alfeu de Farias Aboim. 

Este registro se fazia necessário por ter 
sido Alfeu de Farias Aboim figura marcante 
na vida do nosso Estado, deixando em sua 
passagem pela terra trajetória que dignifica 
os que lutam pelo bem comum. 

Alfeu de Farias Aboim, filho do tenente 
do Exército Regímio Aboim – fêz tôda sua 
vida pública, no Ceará, militando em política, 
desde criança, na qual se iniciou, na época 
da salvação, em 1912, ao lado do Coronel 
Tomás Cavalcanti, fundador do Partido 
Conservador. Ocupou diversos cargos 
públicos, entre os quais Diretor da Biblioteca 
Pública, Diretor da Imprensa Oficial e Diretor 
da Caixa Econômica, em que morreu, 
Jornalista de têmpera, trabalhou longos 
anos, no “O Estado”, foi Diretor do “O 
Democrata” e “Jornal da Manhã”. órgãos 
fundados pelo Senador Olavo Oliveira, chefe 
do Partido Social Progressista, no Ceará. 
Tomou parte saliente nos movimentos da 
Aliança Libertadora, em 1930, e na eleição 
de Vargas, em 1943. salientando-se em 
comícios e em vibrantes artigos no “Jornal da 
Manhã”. 

Amigo decidido e leal do Senador 
Olavo Oliveira, participou com êle em 
tôdas as suas lutas, sendo um dos 
fundadores do Partido Sindicalista, que, 
reunido a outros, se converteu depois no 
Partido Social Progressista. 

Foi, longos anos, Presidente da 
Associação Cearense de Imprensa. Ho- 

Mesmo em face do Estatuto dos 
Funcionários Públicos – que, se não me 
falha a memória, não estará em vigor. 
quando o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti ilegível o projeto – o direito 
dos ilegível à aposentadoria nas 
condições referidas parece-me 
perfeitamente constitucional. 

Lamento imensamente ter 
verificado, através do voto vencido do 
ilustre Senador Luiz Tinoco, que o 
ilegível do ilegível. Senador ilegível – 
sem dúvida um dos ilegível de  
maior nomeada no Senado da Re- 
 

 



166 
 
6974 Sexta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 

 
pública – não foi conhecido da Comissão 
de Constituição e Justiça, pelo fato de seu 
autor ter sido substituido na Comissão, 
desde aquela época, pelo digno 
representante do Espírito Santo. 

Estou certo de que os argumentos 
expendidos nesse parecer dariam lustre 
maior aos debates, levando talvez o Senado 
à aprovação do projeto, que me parece 
perfeitamente defensável. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*): – Sr. Presidente, tive a satisfação de 
oferecer o Projeto número 7, de 1952, 
com dispositivos atinentes à 
aposentadoria dos magistrados. 

Minha iniciativa – devo esclarecer – 
originou-se de emenda apresentada em 
ocasião azada ao Projeto de Lei do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

A emenda não pôde ser aceita, 
porque, sôbre a conceituação do 
magistrado como funcionário, os doutos 
expenderam pontos de vista diferente e 
pareceu melhor constituisse a matéria 
projeto separado. 

Na Comissão de Constituição e 
Justiça, o eminente relator, Senador 
Joaquim Pires – cujo nome declino com 
grande respeito... 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Obrigado 
a V. Ex.ª 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...entendeu, todavia que 
a matéria era inconstitucional. 

Arguida, assim, uma eiva 
fulminante, era natural que procurasse 
convencer-me das razões 
brilhantemente expostas pelo preclaro 
colega: entre falta de vontade, mas pela 
carência tanto – quero proclamar – não 
pode argumento de convicção, não me 
rendi à impugnação; daí por que me 
encontro na tribuna, defendendo a 
constitucionalidade do projeto. 

Sr. Presidente, minha situação no 
momento assemelha-se, se não é 
identica, àquela em que se encontrou o 
distinto colega Senador Mozart Lago: por 
mais que esquadrinhasse, não cheguei – 
como não chegou S. Ex.ª – a concluir 
pela inconstitucionalidade do alvitrado no 
texto em debate. 

Realmente, se quisermos apresentar 
a matéria de modo acessível, deveremos 
reduzí-la a dois tópicos perfeitamente 
claros. 

Primeiro, o projeto determina, no art. 
1º: 

"A aposentadoria dos magistrados, 
quando facultativa, nos têrmos do art. 
15, § 1º da Constituição Federal, será 
concedida o requerimento: 

a) com os vencimentos 
correspondentes aos da classe 
imediatamente superior, se contar 60 
anos de idade". 

Ora, Sr. Presidente, não sei porque – 
valendo-me não de argumento jurídico, que 
não existe, mas de argumento ad hominem 
– outras ilegível de funcionários, militares 
ou civis, pelas leis existentes, podem gozar 
dessas vantagens e, todavia, para os 
magistrados, se estabelece a restrição, que 
não encontra apôio em dispositivo 
constitucional. 

A lei consagra o princípio da 
igualdade, e quando cria exceção, 
ninguém pode ultrapassar-lhe os marcos, 
porque tôda medida que restringe direito 
deve ser entendida strictu juris. E' mesmo 
brocardo constantemente presente ao 
espírito de quantos como nós trilham a 
senda do Direito que benefica 
amplianda, odiosa restringenda. 

Sr. Presidente, a vingar o parecer 
proferido pelo ilustrado Relator, 
estabeleceriamos medida de restrição 
que incidiria naquela odiosa restringenda 
a que me refiro. 

A outra, estabelece que, quando o 
ocupante da última classe ou cargo sem 
acesso na respectiva carreira contar mais 
de 60 anos de idade terá um aumento, 
sôbre a sua remuneração, de 20%. 

Sr. Presidente, sob o aspecto que 
nos interessa de fato, o exclusivamente 
constitucional – e para tal peço a atenção 
do Senado, visto que não se trata de 
conveniência – não há fugir proclamar-se 
que inconstitucionalidade não existe. A 
constitucionalidade decorre de princípio 
ou de disposição constante da nossa Lei 
Magna; e por mais que pesquisemos, não 
encontraremos, certamente, nenhuma 
razão que nos leve à convicção da 
arguida inconstitucionalidade. 

Trago ao Senado exemplo dos mais 
simples. No Rio Grande do Norte, um 
dispositivo de lei estadual, vigente antes 
da Constituição de 1946 e mesmo ao 
tempo da de 1891, quer dizer, dentro do 
regime de qualquer delas, inclusive a de 
1934, atribui aos magistrados que se 
aposentarem depois de 35 anos de 
serviços, mais 20% sôbre os respectivos 
vencimentos. E ninguém, tribunal ou não, 
sob qualquer dessas constituições, 
alegou essa inconstitucionalidade. A 
matéria sempre foi, portanto, havida como 
das mais pacíficas. 

O exemplo que se traz, invocando a 
situação dos militares, não me parece 
pertinente. Constantemente, ouvimos 
dizer que os militares mui cedo se 
afastam dos seus mistéres pela porta fácil 
das reformas ou da inatividade. Não é tão 
simples, entretanto, o exame dessa 
matéria, como parecerá à primeira vista. 

Exemplifiquemos com a Aeronáutica. 
E' conveniente saber-se que o oficial, 
depois de certa idade, não mais está apto 
para certas atividades de vôo, as quais 
dependem de robustez excepcional, 
personalística, não encontrada nos 
homens de mais de 40 anos. 

Ora, Sr. Presidente, coma encarar a 
situação dêsses homens pelo critério 
imanente da justiça, se, por um lado, êIes 
não mais poderiam atender a umas 
quantas exigências militares e, por outro, 
em virtude de ingresso na carreira, 
deveriam ser contemplados com os 
benefícios comuns à mesma? 

Daí, por que não deveremos ter 
arrepíos excessivos, quando virmos 
militares, ainda aparentemente jóvens, 
sentados a se afastarem da careira. Na 
verdade, não teriam o coração em 
condições de se arrojarem a um mergulho 
em avião a jato, indispensável, técnica e 
fisicamente, ao cumprimento objetivo de 
missões arriscadas. 

No parecer se diz: 
"Não é fora de propósito o que ouvi de 

um General do Exército sôbre o número de 
promoções a três postos de acesso, que 
lemos quase diàriamente feitas". 

Não tenho como objetivo defender 
essa renovação que se vem processando 
nos nossos quadros militares. Admito, 
mesmo, haja algum excesso. Entretanto, 
peço a atenção do Senado para as 
circunstâncias que as guerras modernas 
impõem aos exércitos e que já não são as 
mesmas do passado. 

Se estou cometendo algum equivoco 
porque leigo no assunto, desejaria que o 
Senador Onofre Gomes, um dos mais 
brilhantes Generais do Exército, 
levantasse objeção ou oposição às 
minhas palavras. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
Agradeço a referência elogiosa que V. 
Ex.ª me faz... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Referência justa. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
...embora reconheçam ter sido ditada  
pela sua delicadeza. Não posso deixar  
de reconhecer que o nobre colega  
está encarando e defendendo a tese  
em têrmos realísticos e do momento.  
E' inadmissível pensar-se que o 
combatente de hoje não precise de 
condições de performance muito mais 
apuradas que nas guerras passadas, até 
mesmo a de 1914. A experiência que se 
vai colhendo revela que, nas campanhas 
modernas, raros são os indivíduos, 
mesmo da graduação do oficialato, 
capazes de suportar a guerra até o 
 

fim; e quando o fazem, já estão 
incontestàvelmente gastos, sobretudo dos 
nervos, que como V. Ex.ª sabe, são o 
centro da vida. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, na 
modesta justificação que tive a honra de 
apresentar a êste projeto, ousei salientar 
o seguinte: 

"Quer isso significar que, na 
Legislação após a vigência do Estatuto 
dos Funcionários Públicos, apenas os 
Magistrados são excluídos dêsse 
benefício ou vantagem." 

No parecer, aliás, dos mais ilustres, 
o eminente relator não pôde usar 
expressão que significasse recusa frontal 
a êsse obscuro argumento. 

Adiante, referindo-me à emenda que 
ofereci e foi rejeitada, com a ressalva de 
que poderia constituir projeto em 
separado, quanto ao Estatuto dos 
Funcionários Públicos assim me 
expressei: 

"O de que eu cuidara, 
precisamente, fôra de extender aos 
magistrados um benefício que o 
Estatuto restringia a algumas classes. E, 
por derradeiro, cumpre acentuar que os 
funcionários da Justiça, da Secretaria do 
Tribunal ou não, assim como os 
escreventes, que têm investidura 
mediante concurso, e percebem pelos 
cofres públicos, e, ainda, os oficiais de 
justiça, serão beneficiados com art. 180 
invocado. No entanto, os magistrados 
ficaram à margem. 

E' uma exceção inconstitucional e 
odiosa". 

Foram as minhas palavras na 
justificação do Projeto que ora se debate. 

O argumento de que o magistrado, 
aos 60 anos de idade, se encontra, pela 
sabedoria e pela experiência, mais apto 
para o cumprimento de sua missão, 
indubitàvelmente e dos mais brilhantes e 
inequívocos. Entretanto do que se trata, 
não é pròpriamente dêsse aspecto. 
Cogita-se de conceder ao magistrado que 
alcance aquela idade e porventura se 
sinta cansado, não pretendendo 
continuar a exercer as funções, a 
possibilidade de aposentar-se com aquela 
vantagem referida no projeto. 

Sr. Presidente, em geral, o 
magistrado cheio de saúde e de vida, na 
plenitude de suas fôrças criadoras, ainda 
que a lei lhe proporcione aquele 
benefício, não deseja afastar-se de suas 
funções. 

Como exemplo, vou expor o caso de 
meu irmão, mais moço do que eu, 
Desembargador do Tribunal de Justiça no 
Rio Grande do Norte. As Fôrças políticas 
regionais, desejando candidatá-lo ao 
Govêrno do Estado, examinaram a 
Constituição e chegaram à conclusão de 
que êle deveria aposentar-se, para êsse 
fim. Como acertasse a indicação, 
solicitou aposentadoria, que lhe foi 
concedida porque já completara 30 anos 
de serviço. Devo salientar, que é mais 
moço do que eu um ano. Posteriormente, 
não tendo sido eleito, desejou retornar à 
magistratura. O Governador do Estado, 
entretanto, considerou-o em 
disponibilidade. Tal foi, porém, o 
interêsse dêle em retornar ao trabalho, a 
que já estava acostumado e de cujo 
desempenho se julgava ainda capaz que, 
pondo de lado tôdas as possibilidades de, 
como advogado, ganhar dinheiro mais 
fàcilmente, requereu e conseguiu obter 
volta ao exercício pleno das funções 
judicantes. 

Esta, a situação que se criará para 
os magistrados, se aprovado o Projeto nº 
7, de 1952. 

Ninguém suponha, porque incorrerá 
em grande êrro, que o Juiz cumpridor de 
seus deveres seja homem de pouco 
trabalho e que ao chegar à idade de 60 
anos, com 30 ou mais de judicância, não 
se encontre cansado, fatigado. 

A missão da justiça é tão nobre 
como a da espada, tão digna como 
qualquer outra e sôbre ela repousam 
 

nossas instituições. Daí por que, Sr. 
Presidente, para corrigir uma desigualdade 
perante a Lei, uma desigualdade 
inconstitucional, apresentei o projeto. 

Dirijo daqui apêlo cordial ao meu 
querido colega Senador Joaquim Pires para 
que preste ao projeto a contribuição da sua 
inteligência e bondade porque, fundamental 
e melhormente encarada a espécie, não há 
que fulminar a mesmo do vício de 
inconstitucional. (Muito bem! Muito bem!) 

 
Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 

Cavalcanti o Sr. Café Filho, Presidente deixa 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Vespasiano Martins, 2º Secretário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

discussão do projeto. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) 

(pela ordem): – Sr. Presidente, o avulso 
relativo a esta matéria contém uma 
incorreção sôbre a qual desejo ouvir a Mesa. 

Quando o assunto foi debatido na 
Comissão de Constituição e Justiça era 
relator o nobre Senador Luiz Tinoco. O 
parecer que S. Ex.ª redigiu ficou vencido 
naquele órgão técnico e o voto divergente do 
ilustre Senador Joaquim Pires foi o 
aprovado, passando a constituir o parecer. 

Entretanto, que acompanha a Ordem 
do Dia declara que o voto do nobre Senador 
Joaquim Pires é divergente, quando é 
exatamente o parecer vencedor na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Em visto disto, parece-me que a 
matéria, salvo melhor juízo da Mesa, deve 
ser retirada da Ordem do Dia para correção 
do avulso. 

O SR. PRESIDENTE: – Procedendo a 
reclamação do nobre Senador Aloysio de 
Carvalho, a Mesa retira da Ordem do Dia o 
Projeto em discussão. 

 
Discussão única do Parecer número 

612-53, da Comissão de Redação, oferecendo 
redação final ao Projeto de Lei do Senado, 
número 48, de 1952, que modifica os artigos 
3º, II, 4º parágrafo único, 5º parágrafos 4º, 5º e 
8º da Lei n. 1.505 de 19 de dezembro de 1951, 
no tocante a ações rescisórias e mandados de 
segurança. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

(Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. (Pausa). 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Parecer, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 612, de 1953 
 
Da Comissão de Redação, Redação 

para 2ª discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 48, de 1952. 

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

2ª discussão do Projeto de Lei nº 48, de 
1952, de iniciativa do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 15 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Costa Pereira, 
Relator. – Velloso Borges. – Aloysio de 
Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 612-53 
 
Redação para 2ª discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 45, de 1952, que 
modifica os artigos 3º,II, 4º, parágrafo único, 
5°, parágrafos 4º, 5º e 6º da Lei número 
1.505, de 19 de dezembro de 1951, no 
tocante a ações rescisórias e mandados de 
segurança. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas na Lei número 1.505, 

de 19 de dezembro de 1951, as seguintes 
modificações: 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto peso orador. 
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1ª) Redija-se assim o 
inciso II, do art. 3º, mantido 
o respectivo parágrafo 
único: 

"II – processar e julgar: 
a) os mandados de 

segurança impetrados 
contra ato do Prefeito do 
Distrito Federal, do chefe 
de Polícia, dos Juízes de 
Direito e dos Juízes 
substitutos; 

b) as ações rescisórias 
de sentença de primeira 
instância; 

c) as execuções das 
sentenças proferidas nos 
feitos da sua competência 
originária". 

2ª) Dê-se ao parágrafo 
único do art. 4º a seguinte 
redação: 

"Parágrafo único – 
Também competirá aos 
Grupos de Câmara 
processar e julgar: 

"Parágrafo único – 
Também competirá aos 
Grupos de Câmara 
processar e julgar: 

a) as ações rescisórias 
dos seus acórdãos e dos 
de Câmara Cíveis 
isoladas; 

b) o agravo do 
despacho que não admitir 
os embargos ou as 
revistas aludídos nêste 
artigo, ou declarar tais 
recursos renunciados ou 
desertos; 

c) as execuções das 
sentenças proferidas nos 
feitos de sua competência 
originária". 

3ª) Acrescente-se ao 
art. 5º mais um parágrafo, 
passando os §§ 4º, 5º e 6º, 
respectivamente, a 5º, 6º e 
7º: 

§ 4º – Não se distribuirá 
ação rescisória de acórdão 
de Câmara isolada  
ao Grupo de Câmaras  
de que a prolatora fizer 
parte, nem a ação res- 
 

cisória de acórdão de 
Grupo de Câmaras ao 
Grupo que a prolatou". 

Art. 2º Esta lei entrará 
em vigor dez dias depois de 
publicada e se aplica aos 
processos em curso, 
revogando-se as 
disposições em contrário, 
ilegível de brio e de bem. 
Era membro do Diretório 
Estadual do Partido Social 
Progressista, exercendo no 
mesmo o elevado cargo de 
Secretário geral. 

Sua morte foi lamentada, 
recebendo a sua memória 
homenagem sentida de todo 
o Estado; e tendo aqui, 
desta tribuna, o preito de 
minha homenagem do meu 
Partido, do Senador Olavo 
Oliveira, e de todos os meus 
coestaduanos lho da 1ª 
Região: (Lendo). 

Sr. Presidente, 
aproveitando minha 
presença na tribuna, vou 
ler, a pedido do Senador 
Olavo OIiveira, a carta que 
recebeu S. Ex.ª de Joaquim 
Máximo de Carvalho Júnior, 
Juiz Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª 
Região: aLendo. 

"Rio de Janeiro, 28 de 
maio de 1953. 

Prezado Olavo. 
 
Já parte também da 

tribuna do Senado, do qual 
você é luzeiro, a irrogação 
das falhas insistentemente 
atribuídas ao Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Para que se não  
pense que as increpações 
podem ser estendidas ao 
Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira 
Região, mando-lhe cópia 
de uma Nota da Secretaria, 
de 22 de abril de 1947.  
A situação manteve-se  
nos dois biênios durante  
os quais fui presidente e 
 

vem sendo sustentada 
pelo Doutor Delio 
Maranhão, com a 
cooperação de todos os 
juízes. 

Quando fui investido a 
primeira vez, em 30 de 
setembro de 1946, no 
cargo de presidente, 
encontrei um acêrco 
enorme de processos a 
serem julgados. O meu 
primeiro pensamento foi 
no sentido de convocar 
sessões extraordinárias 
ate que a situação se 
normalizasse, Mercê de 
Deus, o meu propósito 
teve tal ressonância no 
espirito de todos os meus 
colegas que sete meses 
depois eu já podia fazer 
irradiar e publicar na 
imprensa a Nota a que 
me referi. 

Receba, meu querido e 
jovem Senador, um cordial 
abraço de – Carvalho 
Junior". 

A Nota é a seguinte: 
"De ordem do Exmo. Sr. 

Doutor Joaquim Máximo de 
Carvalho Júnior, Juiz 
Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª 
Região, torno público, para 
conhecimento dos 
interessados: 

a) que, nesta data, não 
há um só processo por 
distribuir; 

b) que não existe um 
único processo por ser 
pôsto em pauta; 

c) que a sessão mais 
afastada para a qual já 
existe processos em pauta 
é a do dia 22 do corrente 
mês; 

d) que, para manter a 
situação a que chegou o 
Tribunal, no que 
concerne à celeridade 
nos julgamentos, ainda 
continuam a realizar-se 
sessões extraordinárias. 

Em 22 de abril de 1917. 
– Alcides Ferreira, 
Secretário Substituto". 

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

O SR. PRESIDENTE: – 
Si mais nenhum Sr. 
Senador quiser usar da 
palavra, encerrarei a 
sessão, designando para a 
próxima, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Trabalhos das Comissões. 
 
(Em obediência ao 

artigo 87 do Regimento 
Interno) 

Encerra-se a sessão às 
17 horas e 50 minutos. 

 
SENADO FEDERAL 

 
ATOS DA COMISSÃO 

DIRETORA 
 
A Comissão Diretora 

em sua reunião de 23 do 
corrente, indeferiu os 
requerimentos em que 
Franklin Palmeira, Diretor 
de Serviço e Aurora de 
Sousa Costa, Oficial 
Legislativo, classe "O", 
solicitam um (1) mês de 
licença, a fim de assistirem 
ao Sexto Congresso 
Eucarístico Nacional, a 
realizar-se em Belém do 
Pará, entre 11 e 15 de 
Agôsto próximo. 

 
ATO DO 1º SECRETÁRIO 

 
O Sr. 1º Secretário, em 

21 de Julho corrente, 
deferiu o requerimento em 
que o Oficial Legislativo, 
classe "O", Ary Kerner 
Veiga de Castro, solicita 
trinta (30) dias de licença 
nata tratamento de saúde, 
a partir de 27 de Julho 
corrente. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 
Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Júlio Barbosa, 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu (*). 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído interinamente 

pelo Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras às 16 horas. 
 

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

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attílio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Sousa. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Waldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marília ilegível 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

ilegível horas. 
 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
1 – Flávio Guimarães – 

Presidente. 
2 – Cícero de Vasconcelos – 

Vice-Presidente. 
3 – Arêa Leão. 

SENADO FEDERAL 
Secretário – José da Silva 

Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 

horas. 
 

Comissões Especiais 
 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949. 

 
Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacqua. 
Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Attílio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 
Especial para Estudo da 

concessão dos Direitos Civis à 
Mulher Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-

Presidente. 
Gomes de Oliveira. 
Attílio Vivacqua. 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – Ninon Borges 

ilegível. 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Redação 
 
1 – Clodomir Cardoso – Presidente. 
2 – Joaquim Pires – Vice-

Presidente. 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Relações Exteriores 
 
Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

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

Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

15 horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

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

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 
Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões às têrças-feiras, às 

17 horas. 

Economia 
 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Sílvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – 

Substituído pelo Senador Carlos 
Lindemberg. 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
3 – Othon Mäder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia o 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-feiras, às 

16 horas. 
 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 
relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Alencastro Guimarães – Relator. 
Attílio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
João Villasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. ilegível. 
 
Parlamentar de Inquérito sôbre 

o cimento 
 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mario Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
 

Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
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ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão Diretora 

 
14ª REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE 

JULHO DE 1953 
 
Sob a presidente do Sr. Marcondes 

Filho, presentes os Srs. Senadores 
Alfredo Neves, 1º Secretário; Vespasiano 
Martins, 2º Secretário; Francisco Gallotti, 
3º Secretário; Ezechias da Rocha, 4º 
Secretário; Costa Pereira, 1º Suplente de 
Secretário e Prisco dos Santos, 2º 
Suplente de Secretário, reuniu-se a 
Comissão Diretora. 

Lida e aprovada a ata da reunião de 
10 do corrente , a Comissão, de acordo 
com o parecer do Sr. Senador Vespasiano 
Martins, ilegível o requerimento em que 
Romilda Duarte, Oficial Legislativa, classe 
L, solicita contagem do tempo em que 
serviu como Professora na Prefeitura de 
São Gonçalo, Estado do Rio, no total de 1 
ano, 10 meses e 10 dias, assim como o 
em que Francisco Beviacqua, Oficial 
Legislativo, classe O, solicita 4 meses de 
licença especial, a partir de 16 de junho 
do corrente ano, nos têrmos do parecer do 
Sr. Senador Francisco Gallotti. 

De conformidade com o parecer do 
Sr. Senador Francisco Gallotti a Comissão 
aprovou o Projeto de Resolução a ser 
encaminhado ao plenário, aposentando 
Maria Isabel Saldanha, Oficial Legislativo, 
classe J, nos têrmos do art. 191, item I, § 
3º, da Constituição, combinado com o 
artigo 234 do Regulamento. 

O Sr. Senador Francisco Gallotti 
relatou o processo de que havia pedido 
vista, relativo ao abaixo-assinado em que 
os motoristas e ajudantes de motoristas, 
baseados na Resolução número 18, de 
1950, pleiteam equiparação da 
gratificação para refeições a que é 
concedida aos seus colegas da Câmara 
dos Deputados. 

Sua Excelência concluiu seu parecer 
apresentando Projeto de Resolução que 
cria o Quadro da Garage do Senado, 
assim como, manifestando-se 
favoràvelmente à equiparação da 
gratificação de representação concedida 
ao Sr. Diretor Geral e ao Sr. Secretário 
Geral da Presidência à que recebem os 
titulares de cargos correspondentes na 
Câmara dos Deputados. 

Como o parecer envolve matéria 
nova, foi o processo devolvido ao Relator, 
Sr. Senador Alfredo Neves, para sôbre êle 
opinar. 

Relativamente ao requerimento em 
que Benedito Afonso de Araújo, 
Servente, classe H, solicita seja 
submetido a nova inspeção de saúde, a 
fim de voltar ao serviço, decidiu a 
Comissão, em virtude do laudo médico, 
aprovar o parecer do Sr. Senador Alfredo 
Neves que concluiu no sentido de ser 
indeferido o pedido e instaurado o 
processo para aposentadoria do 
requerente, nos têrmos do art. 218 e 223 
do Regulamento. 

O Sr. Senador Alfredo Neves 
procedeu à leitura de seu parecer sôbre o 
balancete e as contas referentes ao 
segundo trimestre de 1953, que mereceu 
aprovação da Comissão. 

O parecer de S. Ex.ª está assim 
redigido: 

 
PARECER 

 
Tendo examinado o balancete 

referente ao segundo trimestre de 1953, 
de acôrdo com o art. 10, letra l c art. 202 
do Regimento Interno, que me foi 
apresentado pelo Senhor Diretor Geral, 
acompanhado dos documentos de ns. 365 
a 901, e do livro Caixa, e verificado a 
exatidão das contas e o saldo de Cr$ 
4.642.308,80 (quatro milhões, seiscentos 
e quarenta e dois mil, trezentos e oito 
cruzeiros e oitenta centavos) que passa 
para o terceiro trimestre do corrente ano, 
sou de parecer que a Comissão Dire- 
 

tora deva dar plena quitação dessas contas 
ao Sr. Diretor Geral e Tesoureiro, Dr. Júlio 
Barbosa de Mattos Corrêa. 

Sala das Comissões, em 16 de julho de 
1953. – Alfredo Neves. 

Cópia do Balancete a que se refere o 
parecer supra: 

res e Veloso Borges, reune-se a 
Comissão de Finanças. Deixam de 
comparecer os Srs. Alberto Pasqualini, 
Carlos Lindenberg, César Vergueiro, 
Durval Cruz, Hamilton Nogueira, 
designado para substituir interinamente o 
Sr. Plínio Pompeu, Pinto Aleixo Vitorino 
Freire. 

E' aprovada a ata da reunião 
anterior. 

Expediente: 
– Aviso do Sr. Ministro da Fazenda, 

prestando as informações solicitadas 
acêrca do Projeto de Lei do Senado nº 19, 
de 1951, que assegura a transferência dos 
vencimentos ao câmbio oficial ao servidor 
público que se ausentar do país em 
missão cultural ou de estudo; 

– Aviso do Sr. Ministro da Fazenda, 
prestando as informações solicitadas 
acêrca do Projeto de Lei da Câmara nº 
393, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
49.000.000,00 destinado a regularizar a 
despesa com o auxílio concedido à 
Companhia Nacional de Navegação 
Costeira; 

– Ofício do Diretor do Instituto Nacional 
do Livro, prestando as informações 
solicitadas acêrca do Projeto de Lei da 
Câmara nº 11 de 1953, que dispõe sôbre a 
impressão de todos os trabalhos de autoria 
do inventor e grande descobridor patrício 
Alberto Santos Dumont. 

O Sr. Presidente determina a juntada 
dos referidos documentos aos projetos em 
aprêço. 

Distribuição: 
São distribuídos pelo Sr. Presidente: 
– ao Sr. Alberto Pasqualini, o Projeto 

de Lei do Senado nº 33, de 1952, que 
facilita o registro e o funcionamento de 
associações civis: o Projeto de Lei da 
Câmara nº 282, de 1952, que modifica o 
Art. 2º da Lei nº 1.050, de 3 de janeiro de 
1950; o Projeto de Lei da Câmara nº 112, 
de 1953, que altera o limite máximo do 
valor do imóvel para financiamento de 
moradia das associações de Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões; 

– ao Sr. Alvaro Adolfo, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 68, de 1952, que 
reforma a decisão do Tribunal de Contas que 
recusou registro ao têrmo do contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios 
e Telégrafos e Wolney Frederico Dantas 
Hupsel: o Projeto de Lei da Câmara nº 106, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
27.703.000,00 destinado ao pagamento do 
aumento de salário dos servidores dos 
Serviços da Amazônia e da Administração do 
Pôrto do Pará; o Projeto de Lei da Câmara nº 
171, de 1953, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
94.500.000,00 para pagamento aos 
concessionários dos portos; 

– ao Sr. Carlos Lindenberg, o Projeto 
de Lei do Senado nº 8, de 1953, que 
regula o embarque e o frete das madeiras 
próprias para a construção de jangadas; 

– Ao Sr. César Vergueiro, o Projeto 
de Decreto Legislativo n. 9, de 1953, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Carlos Eurico 
de Breyne Montenegro; 

– ao Sr. Domingos Velasco, o Projeto 
de Decreto Legislativo n. 108, de 1952, 
que aprova o contrato celebrado entre o 
Govêrno do Território Federal do Guaporé 
e Floriano Catarinense Peixoto; 

– ao Sr. Durval Cruz, o Projeto de Lei 
da Câmara n. 91, de 1953, que altera o 
limite estipulado no art. 1º in fine, do 
Decreto-lei nº 2.987, de 27 de janeiro de 
1941; o Projeto de Lei da Câmara nº 134, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 170.000,00 para 
pagamento das pensões mensais devidas 
a Maria Edenia Cordovil Viana Machado e 
a seu filho menor Luís Carlos, e dá outras 
providências; 

 
Balancete relativo aos mêses de abril a junho de 1953 

 
Receita   

 Cr$ Cr$ 
Abril – Saldo do trimestre anterior .............................. 6.525.606,90  
Abril 4 – Venda de papel ............................................. 625,00  
Maio 18 – 2ª prestação trimestral ..............................        1.309.450,00  
Junho ..........................................................................     7.835.582,50 

 
Despesa   

 Cr$ Cr$ 
Abril – Documentos de ns. 365 a 521 ......................... 515.682,70  
Maio – Documentos de ns. 522 a 700 ......................... 1.826.898,10  
Junho – Documentos de ns. 710 a 991 ....................... 850.692,90  

Saldo existente nesta data...................................       4.642.308,80  
     7.835.532,50 

 
Diretoria de Contabilidade, em 30 de junho de 1953. – Elza Gallotti Scroeder, Oficial 

Legislativo, classe R – M. J. Peixoto, Chefe da Seção Financeira – Visto: Flávio Goulart de 
Andrade, Diretor da Contabilidade. 

 
Apreciando as concorrências 

realizadas para fornecimento de 
fardamentos ao pessoal da Portaria e 
para material de limpeza, decidiu a 
Comissão, de acôrdo com o parecer do 
Sr. Senador Alfredo Neves, aceitar a 
proposta da Casa José Silva, 
Confecções S. A. para os uniformes de 
brim e a da Alfaiataria Triunfo para os de 
casemira, por serem as mais 
vantajosas: e autorizar a aquisição do 
material de limpeza das firmas 
Ferragens Magalhães Ltda. e R. Souza 
Ferreira por serem as que oferecem 
menores preços. 

Quanto aos requerimentos de 
Franklin Palmeira, Diretor de Serviço, 
padrão PL-2 e Aurora de Souza Costa, 
Oficial Legislativo, classe O, sôbre 30 
dias de licença para, como peregrinos da 
Ação Católica, participarem do VI 
Congresso Eucarístico Nacional, a 
realizar-se em Belém do Pará, a exemplo 
do concedido pelo Sr. Presidente da 
República aos funcionários do Executivo, 
o Sr. Senador Alfredo Neves pediu a 
atenção para Comissão para as razões 
expostas em seu parecer 
contráriamente à adoção da medida 
pelo Senado. 

Submetida a matéria à votação, 
manifestaram-se contra as licenças os 
Srs. Senadores Alfredo Neves, Relator; 
Vespasiano Martins e Francisco Gallotti e 
a favor os Srs. Senadores Ezechias da 
Rocha, Costa Pereira e Prisco dos Santos. 

Verificando-se empate, o Sr. 
Presidente pediu vista dos processos. 

O Sr. Senador Ezechias da Rocha 
opinou favorávelmente à aquisição dos 
livros constantes da lista nº 85, da 
Diretoria de Biblioteca, com o que 
concordou a Comissão. 

Tomando conhecimento da 
exposição feita pelo Sr. Presidente, a 
respeito da instalação de microfones 
adicionais no recinto, decidiu a 
Comissão autorizar a RCA Victor a tomar 
as providências necessárias para 
retificação do sistema existente e 
instalação de novos aparelhos. 

Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerrou a reunião, 
lavrando eu, Júlio Barbosa, Diretor Geral 
e Secretário da Comissão Diretora, a 
presente ata que foi unânimemente 
aprovada. 

 
Comissão de Relações Exteriores 

 
13ª REUNIÃO, DIA 21 DE JULHO DE 

1953 
 

Às 16 horas, sob a presidência do Sr. 
Mello Vianna, Presidente; presentes os 
Srs. Djair Brindeiro, Hamilton Nogueira e 
Rui Carneiro, e ausentes os Srs. 
Bernardes Filho, Georgino Avelino e 
Ferreira de Souza, reune-se a Comissão 
de Relações Exteriores. 

Na pauta dos trabalhos constava o 
Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 1953, que 
cria cargos de diplomata, com o título de 
Ministros para Assuntos Econômicos os 
cargos de Conselheiro Comercial do 
Ministério das Relações Exteriores e dá 
outras providências. 

O Sr. Presidente esclarece que o Sr. 
Bernardes Filho havia pedido vista do 
processo e devolvêra o mesmo à Secretaria 
da Comissão sem qualquer pronunciamento. 
Em vista disso, sugeria uma consulta 
telegráfica ou telefônica ao representante 
mineiro sôbre se desistia do pedido de vista. 

A Comissão aceitou a sugestão do Sr. 
Presidente, que determinou a providência 
aprovada. 

Encerra-se a reunião, lavrando eu, Caio 
César de Menezes Pinheiro, Secretário, a 
presente ata que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Presidente da Comissão. 

 
Comissão de Educação e Cultura 

 
16ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE 

JULHO DE 1953 
 

Aos 22 dias do mês de julho de 1953, 
às 15 horas, na Sala de Leitura do Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores 
Flávio Guimarães, Presidente, Cícero de 
Vasconcelos, Arêa Leão e Hamilton 
Nogueira, deixando de comparecer, com 
causa justificada, o Sr. Senador Levindo 
Coelho, reune-se esta Comissão. 

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

Distribuição: – O Sr. Presidente distribui 
ao Sr. Senador Cícero de Vasconcelos, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 1953, 
que "concede isenção de direitos de 
importação para materiais importados pela 
Fundação para o livro do Cego no Brasil". 

O Sr. Senador Hamilton Nogueira, relata 
e lê seu parecer favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 82, de 1953, que "dispõe sôbre 
a realização dos exames de suficiência ao 
exercício de magistério nos cursos 
secundários", que é aprovado e assinado. 

O Sr. Senador Arêa Leão, emite parecer 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 
146, de 1953, que "concede pensão especial 
de Cr$ 2.423,50 mensais à Amélia Ribeiro 
Leão, viúva do Dr. Acilino de Leão Rodrigues, 
que é aprovado e assinado. 

Nada mais havendo a tratar, levanta-se 
a reunião, lavrando eu, João Alfredo Ravasco 
de Andrade, Secretário, a presente ata que, 
uma vez aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

 
Comissão de Finanças 

 
16ª REUNIÃO, EM 15 DE JULHO DE 1953 

 
Às 17 horas e 15 minutos, sob a 

presidência do Sr. Ivo d'Aquino, presentes  
os Srs. Ismar de Góis, Alvaro Adolfo, 
Apolônio Sales, Domingos Velasco,  
Ferreira de Souza, Joaquim Pi- 
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– ao Sr. Ferreira de Souza, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 50, de 1953, que 
concede pensão especial de Cr$ 3.000,00 à 
viúva e filha do professor João Carlos 
Teixeira Brandão; o Projeto de Lei da 
Câmara n. 69 de 1953, que concede à 
Prefeitura Municipal de Cametá, Estado do 
Pará, isenção de todos os tributos para dois 
conjugados Diesel Kiel, e respectivos 
pertences, destinados ao. serviço de fôrça e 
luz; o Projeto de Lei da Câmara n. 77, de 
1953, que concede pensão especial de Cr$ 
2.500,00 mensais a Eneida Barros de Sá e 
Lúcia Maria Barros de Sá, viúva e filha 
menor de Lúcio Borges de Sá; o Projeto de 
Lei da Câmara n. 81, de 1953, que concede 
pensão especial de Cr$ 2.000,00 mensais a 
Hilda Carvalho de Abreu, viúva do ex–
coletor federal Alberto Henrique de Abreu; o 
Projeto de Lei da Câmara n. 90, de 1953, 
que concede pensão especial de Cr$ 
1.619,00 mensais à viúva e filho de Augusto 
de Oliveira, ex-guarda civil do Quadro 
Permanente do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores; o Projeto de Lei da 
Câmara n. 92, de 1953, que concede a 
pensão mensal, vitalícia, de Cr$ 3.500,00 
ao Professor Luis Alves dos Santos; o 
Projeto de Lei da Câmara n. 124, de 1953, 
que concede pensão especial de Cr$ 
2.000,00 mensais ao pescador José 
Maurilho; o Projeto de Lei de Câmara n. 
143, de 1953, que concede pensão especial 
de Cr$ 3.000,00 mensais à viúva de 
Aureliano Silveira, ex-agente do impôsto de 
consumo; 

– ao Sr. Hamilton Nogueira, o Projeto 
de Lei da Câmara n. 15, de 1953, que 
dispõe sôbre o ensino de enfermagem nos 
Cursos Volantes; o Projeto de Lei da 
Câmara nº 65, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a ceder ao Instituto 
Histórtico e Geográfico Brasileiro, o 
terreno em que foi edificado o Silogeu, e 
abrir ao Ministétrio da Educação e Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 
para auxiliar a construção da futura sede 
do mesmo Instituto; o Projeto de Lei da 
Câmara n. 141, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 11.600,00 para pagamento de 
diferença de vencimentos a Alvaro Osório 
de Almeida, falecido professor catedrático 
da Faculdade de Odontologia da 
Universidade do Brasil; o Projeto de Lei da 
Câmara n. 172, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 100.000,00 para atender às despesas 
com a realização do Primeiro Congresso 
de História do Pará; 

– ao Sr. Ismar de Góis, o Projeto de 
Resolução n. 12, de 1952, que concede 
gratificação aos funcionários da Diretoria de 
Anais e Documentos Parlamentares e aos 
Redatores Revisores; o Projeto de 
Resolução n. 16, de 1953, que concede 
aposentadoria ao Diretor Geral da 
Secretaria do Senado Federal; 

– ao Sr. Pinto Aleixo, o Projeto de Lei 
da Câmara n. 264, de 1952, que estende, 
para efeito de pensão, as promoções de 
que trata a lei número 1.267, de 9 de 
dezembro de 1950, aos militares já 
falecidos que, em idênticas condições, 
hajam tomado parte no combate contra a 
revolução comunista de 1935; o Projeto de 
Lei da Câmara n. 22, de 1953, que 
determina a reversão ao serviço ativo do 
Exército o Tenente Coronel Mário Hermes 
da Fonseca; 

– ao Sr. Veloso Borges, o Projeto de 
Lei da Câmara n. 89, de 1953, que fixa a 
gratificação de representação do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, e dá outras 
providências; 

– ao Sr. Vitorino Freire, o Projeto do 
Decreto Legislativo n. 35, de 1953, que mantém 
a decisão do Tribunal de Contas que negou 
registro ao têrmo de rescisão do contrato 
celebrado entre o Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores e a firma Lino Amorim  
& Cia.; o Projeto de Lei da Câmara n. 114,  
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a  
abrir ao Ministério da Justiça e Negócios Interio- 
 

res, o crédito especial de Cr$ 5.430,00 para 
pagamento aos aposentados da 
Administração do Território do Amapá; o 
Projeto de Lei da Câmara número 121, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – o 
crédito especial de Cr$ 11.120,00 para 
pagamento de gratificação de representação 
aos juízes e escrivaes eleitorais do Estado 
de Santa Catarina; o Projeto de Lei da 
Câmara n. 128, de 1953, que reajusta o 
vencimentos dos cabos e soldados da 
Policia Militar do Distrito Federal e dos 
cabos e soldados da Policia militar do 
Distrito Federal e dos cabos e bombeiros 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 
e dá outras providências; o Projeto de Lei da 
Câmara n. 133, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial Cr$ 840.000,00 para pagamento de 
despesas de vestuário, uniforme e 
equipamento do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal. 

E' também redistribuída, pelo Senhor 
Presidente, ao Sr. Domingos Velasco, a 
Mensagem n. 213, de 1951, que submete à 
apreciação desta Casa, a alienação das 
áreas discriminadas que a 
Superintendências das Empresas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional deseja 
efetuar. 

Iniciando o estudo da matéria constante 
de pauta, o Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. 
Alvaro Adolfo, que relata com pareceres 
favoráveis: 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
64, de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
333.544,30 para pagamento de indenização a 
Adriano Rodrigues Pinto, ex-maquinista de 
primeira classe da Estrada de Ferro Rio 
d'Ouro; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
71, de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
3.615.850,00 para pagamento de salário-
família a servidores da Rêde de Viação 
Cearense da Viação Férrea Federal Leste 
Brasileiro; 

– O Projeto de Lei da Câmara número 
75, de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
180.000.000,00 para regularização dos 
auxílios prestados, no exercício de 1952, à 
Estrada de Ferro Leopoldina. 

A Comissão aprova os pareceres. 
A seguir, oferece o Sr. Apolônio Sales 

parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara n. 220, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a entrar em entendimento, 
por intermédio do Ministério da Agricultura, 
com os Governos estaduais e com o Instituto 
do Cacau, para traçar e executar o Plano de 
Combate às pragas que infestam a lavoura 
cacaueira e abrir o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00. 

O parecer é aprovado pela Comissão 
Quanto ao Projeto de Lei do Sanado n. 

47, de 1952, que institui a cadeira de 
Vitvinicultura, na Escola de Agronomia e 
Veterinária, da Universidade do Rio Grande 
do Sul, esclarece o Sr. Apolônio Sales, em 
seu parecer, ter sido o mesmo originário de 
emenda destacada para constituir projeto em 
separado. Tendo a Comissão de Constituição 
e Justiça se manifestado pela sua 
inconstitucionalidade, sugere o relator seja o 
mesmo encaminhado à Mesa para, na forma 
do Regimento, aguardar o pronunciamento do 
Senado a respeito. 

A Comissão concorda com o relator. 
Solicita, ainda, o Sr. Apolônio Sales que 

se espere a instalação da Superintedência do 
Plano da Valorização da Amazônia para, 
então, solicitar o seu pronunciamento a 
respeito do Projeto de Lei da Câmara número 
248, de 1951, que autoriza a organização de 
seringais-escolas, nos Estados do Amazonas, 
Pará e Mato Grosso e nos Territórios do Acre 
e Guaporé. 

A Comissão concorda com o relator. 
Prosseguindo, emite o Sr. Ferreira 

 

de Souza parecer contrário ao Projeto de 
Lei do Senado n. 27 de 1952, que modifica 
o art. 1º, letra H, § 4º, nº IV da Lei nº 
1.474, de 26 de novembro de 1951. 

O parecer é aprovado pela 
Comissão. 

Relata, a seguir, o Sr. Ferreira de 
Souza, com pareceres favoráveis; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
372, de 1952, que estende a isenção de 
direitos e taxas aduaneiras para 
importação de maquinaria necessária ao 
fabrico de antibióticos; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
372, de 1952, que estende a isenção de 
direitos de importação, imposto de 
consumo e mais taxas aduaneiras aos 
museus de artes plásticas de propriedade 
privada; 

– o Projeto de Lei da Câmara número 
55, de 1953, que concede a pensão 
mensal de Cr$ 4.000,00 à viúva e filhas 
solteiras do professor Arduino Fontes 
Bolivar. 

A Comissão aprova os pareceres. 
Em continuação apresenta a Senhor 

Joaquim Pires pareceres favoráveis; 
– ao Projeto de Lei da Câmara 

número 96, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde, o credito especial de 
Cr$ 35.593,30 para pagamento ao Dr. 
Francisco Eugênio Coutinho, como 
Assistente da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, em disponibilidade; 

– ao Projeto de Lei da Câmara n. 105, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 
35.593,30 para pagamento ao Dr. 
Francisco Eugênio Coutinho, como 
Assistente da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, em disponibilidade; 

– ao Projeto de Lei da Câmara 
número 105, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 161.106,20 para atender ao 
pagamento de contribuição do Brasil à 
Conferência Internacional de Materiais; 

– ao Projeto de Lei da Câmara 
número 126, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial de 
Cr$ 28.125,00 para pagamento de 
diferenças de vencimentos a funcionários 
daquele Ministério. 

Os pareceres são todos aprovados 
pela Comissão. 

Devolve o Sr. Joaquim Pires o Projeto 
de Lei da Câmara n. 391, de 1952, que 
fixa os símbolos e valores 
correspondentes aos cargos em comissão 
e funções gratificadas do Quadro do 
Pessoal dos orgãos das 2ª, 3ª 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 
e 8ª Regiões da justiça do Trabalho do 
qual havia pedido vista. 

O Sr. Alberto Pasqualini, relator, lê 
novamente seu parecer favorável que é 
aprovado pela Comissão. 

Finalmente, oferece o Sr. Veloso 
Borges parecer favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n. 239, de 1952 que 
dispõe sôbre vencimentos dos Juízes 
quando convocados para funcionar no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
contrário à emenda ao mesmo 
apresentada. 

O parecer é aprovado pela Comissão, 
tendo o Sr. Joaquim Pires se manifestado, 
também, pela aprovação da emenda. 

Dado o adiantado da hora, o Senhor 
Presidente encerra a reunião, lavrando eu, 
Evandro Mendes Viana, Diretor de 
Orçamento, a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
88ª SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1953 

 
ORADORES INSCRITOS PARA O 

EXPEDIENTE 
 

1º Sen. Alfredo Neves. 
2º Sen. Hamilton Nogueira. 
3º Sen. Vivaldo Lima. 

ATA DA 85ª SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 
1953 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. MARCONDES 

FILHO, VICE-PRESIDENTE 
 

Às 14,30 horas comparecem os Srs 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Anísio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Ferreira do Souza. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Luiz Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Levindo Coelho. 
Cesar Vergueiro. 
Marcondes Filho. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco GaIlotti. 
Alberto Pasqualini. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mercio (44). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham–se 

presentes 44 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão, Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretario (servindo de 2º) 
procede à leitura da ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a ata. 
O SR. MOZART LAGO (*) (sôbre a 

ata): – Sr. Presidente, ontem, eu não quis 
reclamar o estropeamento de um discurso 
meu, que, aliás, trazia a declaração 
"republicado por ter saído com incorreções". 

A republicação no Diário do Congresso 
de ontem, como V. Exª poderá verificar, foi 
ainda pior. Todavia, não reclamei. 

Hoje, porém, a Ata impressa está outra 
vez medonha. 

O nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
logo após as minhas palavras sôbre projeto 
de sua autoria, pronunciou magnífica oração. 

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

O SR. MOZART LAGO: – O 
empastelamento da página, no entanto, partiu 
o discurso de S. Exª e suprimiu parte do meu. 

Sr. Presidente, estimaria que V. Exª 
providenciasse para êsses debates fossem 
novamente publicados na devida ordem e 
oficiasse à Imprensa Nacional, reclamando. 

Diante do que está acontecendo, impõe-
se que aquêle Departamento determine 
também uma revisão de página, a fim de 
evitar êsses "pastéis”. 

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

discussão a Ata. 
O SR. BERNARDES FILHO (*) (sôbre a 

ata): – Sr. Presidente, pedi a palavra para 
secundar as declarações do nobre senador 
Mozart Lago e confessar ao Senado que, de 
há muito, 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador 
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desisti de solicitar republicação de discursos 
,que pronuncio, os quais, realmente, são mal 
impressos e deploràvelmente revistos na 
Imprensa Nacional. 

Não adianta, portanto, republicá-los 
duas ou três vezes; se não forem as 
mesmas, as incorreções serão outras. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
atenderá às reclamações dos nobres 
Senadores mediante entendimento direto do 
Diretor .Geral da Secretaria do Senado com o 
Diretor do Departamento da imprensa 
Nacional. 

O SR. MOZART LAGO: – Muito 
obrigado a V. Exª 

O SR. BERNARDES FILHO: – 
Agradecido Sr. Presidente. 

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

Se nenhum Sr. Senador quizer fazer 
observações, dá-la-ei por aprovada. (Pausa). 

Aprovada. 
O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura 

do expediente. 
O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º) lê o 

seguinte. 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios: 
Três, do Sr. Secretário da Presidência 

da República, devolvendo autógrafos dos 
Projetos de Leis da Câmara ns. 116 e 320-52 
e 137-53, em vista de, sôbre os mesmos, não 
se haver manifestado o Sr. Presidente da 
República no prazo constitucional. 

A promulgação. 
Do Sr. Ministro da Educação e Saúde, 

encaminhando as seguintes: 
 

Informações 
 
Rio de Janeiro, 23 de julho de 1953. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de acusar o recebimento 

do oficio de V. Ex.ª em que transmite o 
requerimento nº 164, de 1953, do ilustre 
Senador Mozart Lago, indagando. 

1. Se os Departamentos de Saúde do 
Ministério estão a par dos clamores gerais da 
imprensa desta Capital contra as ameaças 
que representam para a saúde do povo 
carioca a abundância de fumaças e gazes 
despendidos nas ruas, praças e avenidas da 
cidade pelos veículos coletivos de 
passageiros, movidos a óleo e a gazolina. 

2. Se, sendo realmente nocivo para a 
saúde do povo a aspiração do ar das ruas 
contaminadas pela abundância dos 
mencionados gazes e fumaças, não será 
possível ao Ministério intervir junto á Policia 
do Distrito Federal no sentido de os ônibus 
lotações e mais veículos serem compelidos 
ao uso dos aparelhos que as próprias leis em 
vigor já prescrevem precisamente para evitar 
os malefícios das descargas, ao réz do chão, 
dos gazes e fumaças aludidos. 

Em referência ao item 1, este 
Ministério não teve até a presente data 
nenhum conhecimento oficial sôbre os 
clamores levantados pela imprensa sôbre a 
ação maléfica causada pelo 
despreendimento de fumaças e gases dos 
veículos a motor. 

Quanto ao item 2 de acôrdo com a 
legislação sanitária vigente no país são da 
competência exclusiva do govêrno 
Municipal as providências necessárias que 
devem ser recomendada saúde do povo 
carioca, cant-a das ou adotadas, visando á 
proteção o despreendimento de fumaças ou 
gases. 

Assim é que o artigo 53º do 
regulamento do Serviço de Transporte 
Coletivo do Distrito Federal, Decreto nº 
10.197, de 28-2-50, complementação do 
Código Nacional de Trânsito, reza: 

"Os veículos deverão ser mantidos  
em bom estado de funcionamento, 
conservação e asseio. A fiscalização  
fará retirar imediatamente do tráfego os  
que não estiverem nessas condições, 
respondendo o licenciamento por  
essa infração e tais veículos só 
 

poderão voltar ao tráfego após a competente 
vistoria”. 

Tais medidas estão, pois, a cargo do 
Departamento de Concessões da Prefeitura, 
que tem dentro outras atribuições, poderes 
específicos para agir sôbre a matéria. 

Renovo a V. Ex.ª nesta oportunidade, 
os protestos de minha elevada estima e 
distinta consideração. – Antônio Balbino. 

A S. Ex.ª o Sr. Senador Alfredo Neves, 
1º Secretário do Senado Federal. 

Ao requerente. 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1953. 
Senhor Secretario: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.975-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo, a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr 
700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) para 
completar o pagamento da subvenção 
anual ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

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

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

N.° 187-53 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educão e Saúde o crédito 
especial de Cr$ 700.000,00 para completar o 
pagamento da subvenção anual ao Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 700.000,00 
(setecentas mil cruzeiros), para completar o 
pagamento da subvenção anual concedida 
ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
nos têrmos da lei nº 1.778-B, de 20 de 
dezembro de 1952. 

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

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 3.237-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que aprova o contrato-escritura 
celebrado entre a Superintendência das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional e a firma Maveroy Sociedade 
Industrias Frigoríficas Ltda. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº. 44 – 1953 
 
Aprova o contrato-escritura celebrado 

entre a Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional e a 
firma Maveroy Sociedade Industrias 
Frigoríficas Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato-escritura 

celebrado, em 28 de maio de 1952,  
entre a Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional  
e a firma Maveroy Sociedade  
Industrias Frigoríficas Ltda., para  
ampliação das instalações da industria  
do frio na Empresa de Arma- 
 

zens Frigoríficos à Avenida Rodrigues Alves 
nº 433-435, no Distrito Federal. 

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

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 3.191-A, de 1953. da Câmara dos 
Deputados, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória ao registro 
do contrato celebrado entre o Departamento 
dos Correios e Telégrafos e a firma Standard 
Elétrica S. A. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 45 – 1953 
 

Mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória ao registro do contrato 
celebrado entre o Departamento dos Correios 
e Telégrafos e a firma Standard Elétrica S. A. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º E' mantida a decisão denegatória 

do Tribunal de Contas ao registro do contrato 
celebrado, em 30 de novembro de 1951, 
entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Standard Elétrica S. A., 
para o fornecimento de mesas de 
comutação, e exames, na importância de 
Cr$ 715.417,00 (setecentos e quinze mil 
quatrocentos e dezessete cruzeiros). 

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

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 3.190-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória ao registro 
do contrato celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e a firma Geraldo Duarte Passos. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 46 – 1953 
 

Mantém a decisão do Tribunal de 
Contas denegatária ao registro do contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
a firma Geraldo Duarte Passos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do Tribunal 

de Contas, de 26 de dezembro de 1951, que 
negou registro ao contrato celebrado, em 14 
de dezembro de 1951, entre o Ministério da 
Agricultura e a firma Geraldo Duarte Passos, 
para execução de algumas obras na 
Inspetoria Regional da Divisão do Fomento 
da Produção Animal, em Goiânia, Estado de 
Goiás. 

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

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal o Projeto 
de Lei nº 3.163-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que aprova o têrmo do contrato 
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e 
John Putmann Webber. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 47 – 1953 

 
Aprova o têrmo do contrato celebrado 

entre o Ministério da Aeronáutica e John 
Putmann Webber. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o têrmo de contrato 

celebrado, em 16 de junho de 1952, entre o 
Ministério da Aeronáutica e John Putmann 
Webber para desempenhar, no Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica, as funções de 
Professor Associado de Meteorologia 
Sinóptica. 

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

A Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 3.238-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que aprova a decisão do Tribunal 
de Contas denegatória ao registro do termo 
aditivo do contrato entre o Ministério da 
Educação e Saúde e a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da Candelária. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, 1º Secretário do Senado 
Federal. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 48 – 1953 
 

Aprova a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória ao registro do têrmo aditivo do 
contrato entre o Ministério da Educação e 
Saúde e a Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da Candelária. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovada a decisão do Tribunal 

de Contas, de 1º de abril de 1952, que negou 
registro ao têrmo aditivo do contrato celebrado, 
em 23 de fevereiro de 1950, entre o Ministério 
da Educação e Saúde e a Irmandade do 
Santissimo Sacramento da Candelária, para 
funcionamento do Instituto de Leprologia do 
Serviço Nacional de Lepra do Departamento de 
Saúde, no Hospital Frei Antônio da referida 
Irmandade. 

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

À Comissão de Finanças. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 

 
PARECER 

 
Nº 668–1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
O projeto de lei nº 25, de 1953, da 

Câmara dos Deputados, dispõe sôbre “normas 
gerais de regime penitenciário", em 
conformidade ao que estatui o art. 5º, nº XV, 
letra b, in fine, da Constituição Federal vigente. 

Aí, com efeito, é atribuída à União 
competência para legislar sôbre Normas 
Gerais de direito financeiro; de seguro e 
providência social; de defesa e proteção da 
saúde; e de Regime Penitenciário. O presente 
projeto atende, portanto, à disposição 
constitucional, na última das suas matérias. 

O preceito, como se sabe, apareceu, 
pela primeira vez, na Constituição de 
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1934, cujo art. 5º, nº XlX, letra c declarava 
da competência da União legislar sôbre 
Normas Fundamentais do Regime 
Penitenciário. Não há diferença 
substancial entre as duas cartas: se a 
anterior, a de 34, falava em normas 
fundamentais, a atual se refere a normas 
gerais, o que é o mesmo, não sendo, 
outrossim, para esquecer que ambas 
preferiram à expressão Direito 
Penitenciário a expressão regime 
penitenciário, com o que, ao nosso ver, 
melhor exprimiram ainda, a preocupação 
de atribuir à União não, simplesmente, a 
faculdade de legislar criando princípios 
teóricos sôbre a execução das penas 
criminais, mas a de legislar para efeitos 
eminentemente práticos, como os de 
adequar o sistema de aplicação das penas 
ao sistema penal uniforme adotado pela 
legislação substantiva. 

Coube-nos, na Constituinte Federal 
de 1946, com o apôio de autorizados 
penalistas e penitenciaristas que naquela 
assembléia se assentavam, sustentar 
emenda pela continuação, em nossa Carta 
Magna, dêsse preceito da Constituição de 
1934. Frisamos, então, que não era 
possível deixar a execução das penas à 
mercê, em cada Estado, das mais 
diversas e quiçá disparatadas orientações, 
variáveis na medida dos recursos de cada 
unidade federativa, quando não em função 
das idéias ou dos caprichos de cada 
diretor de estabelecimento penitenciário 
estadual. Argumentamos que o conjunto 
das normas definidoras dos delitos e das 
penas há de se complementar, para que a 
defesa social contra o criminoso resulte 
ideal atingível, com o conjunto de normas 
de execução das sentenças criminais, 
buscando, sob critérios genéricos e 
prefixados, assegurar, enfim, em todo o 
território nacional, igual tratamento a 
culpados dos mesmos crimes, e, pois, 
idênticos cuidados pela recuperação, em 
tese, do delinquente. Exemplificamos, até, 
com a permissão expressa do código 
penal vigorante, através de artigo 
contendo regras comuns sobre as penas 
privativas de liberdade (art. 29), qual há 
de ser a pena de reclusão ou de detenção 
imposta pela justiça de um Estado 
cumprida em estabelecimento de outro 
Estado ou da União, o que revela o 
perigo, para uma política criminal sadia, 
da sobrevivência de diferenciações locais 
profundas ou irremediáveis, no particular 
do cumprimento das penas. 

Duas circunstâncias reforçariam, 
ademais, êsse ponto de vista: uma, 
remota, a de que mesmo durante a 
vigência da Constituição de 1891, 
entendeu-se compreendida na 
competência privativa por ela atribuída ao 
Congresso Nacional para legislar sôbre o 
Direito Criminal da República (art. 34, nº 
22) a competência para legislar sôbre 
sistema penitenciário, parte, que era, do 
direito penal ou criminal; e outra, 
contemporânea, por assim dizer, uma vez 
inserto, como foi na atual Constituição, 
dentre os direitos e garantias individuais, 
o princípio da "individualização da pena", 
(art. 141, § 29). Acrescente-se a isso que, 
a contar da Constituição de 1934, o direito 
adjetivo passou, no País, à competência 
legislativa, também, da União, que tinha, 
desde 1891, a do direito substantivo. 
Assim, não prevalecendo a competência 
federal para decretar, pelo menos, as 
bases fundamentais do regime 
penitenciário, estaríamos diante de um 
contrasenso, de imprevisíveis 
conseqüências práticas, como adverte, 
nestas palavras de discurso que proferiu 
na Câmara Federal, o ilustre autor do 
presente projeto, Sr. Carvalho Neto: 

"Dizia eu, então, não se compadecer 
com o espírito de unidade jurídica 
nacional, que hoje rege o Direito Penal  
e o Direito Penal e o Direito Processual 
Penal, teoricamente unos nos  
seus códigos, a disparidade de sua 
execução nos Estados. A mesma  
pena, substancialmente uniforme 
 

para todo o território nacional, 
aparelhada na lei e na doutrina por um 
processo também uniforme, a sofrer, 
quando executada pela administração 
penitenciária, a contingência de vários 
moldes estaduais, que diversificam nos 
seus múltiplos estabelecimentos 
presidiários. Pode bem dizer-se, sem 
fugir à meridianidade dos fatos mais 
evidentes, que cada Estado tem a sua 
medida especial de execução 
administrativa, de conformidade com as 
condições técnicas de suas prisões, as 
possibilidades de seus recursos 
financeiros, a melhor compreensão de 
seus programas de govêrno e até a 
cultura e vocação dos diretores de seus 
estabelecimentos carcerários." (Ver 
Discurso na sessão de 3-8-1950. In 
Bases Constitucionais do Regime 
Penitenciário, 1951 – pág. 35). 

Essa disparidade existiu nos 
quarenta anos da Constituição de 1891, 
que foram, por sinal, coincidentes com a 
vigência do código penal republicano, e 
não poucos clamores e protestos se 
ergueram, sempre, contra o fato. Sob a 
pressão da opinião de publicistas e de 
estudiosos, o govêrno federal incumbiu, 
em 1923, o Dr. J. G. Lemos Brito, de 
uma excursão aos Estados, para 
recolher impressões sôbre as suas 
penitenciárias e sugerir as providências 
mais urgentes no sentido da reclamada 
uniformidade dos seus sistemas 
punitivos, os quais apresentavam, como 
se sabia, além da condição de obsoletos, 
mais descooncertante diversidade. A 
conclusão do reputado criminalista foi a 
de que não se podia, realmente, falar de 
um sistema penitenciário brasileiro, 
senão de múltiplos sistemas, tantos 
quantos os estados da Federação, tão 
variados e até opostos os critérios 
porque, em cada lugar, eram cumpridas 
as penas criminais. 

Menos de um decênio depois dêsse 
impressionante relato, o govêrno 
revolucionário (19 ilegível), no afã de 
atualizar, sob todos os aspectos, a 
legislação pátria, convocava o mesmo 
Dr. Lemos Brito, para compôr, ao lado 
dos Drs. Candido Mendes de Almeida, 
jurista e Heitor Pereira Carrilho, médico-
psiquiatra, e ambos abalizados 
conhecedores dos problemas penais, a 
14ª Sub-Comissão Legislativa, com a 
exclusiva tarefa de elaborar um Cód igo 
Penitenciário. Na Expos ição de  Mot ivos 
com que entregou ao Govêrno, em maio 
de 1933, o seu meticuloso trabalho, a 
referida Comissão frisou tratar-se de 
código "inteiramente distinto do Código 
Criminal e do Código de Processos 
Penal, cuja atuação termina com a 
passagem em julgado da sentença 
condenatória criminal". E acentuava que, 
considerando da competência federal do 
Direito penitenciário redigira o novo 
Código "de modo a ser observado em 
todo o Brasil". (Ver Diário Of ic ia l  de 31 
de agôsto de 1933). 

É êsse, sem dúvida, o mais próximo 
antecedente do preceito que os 
constituintes de 1934 adotaram, e os de 
1946 repetiram, especificando na 
competência legislativa da União as 
normas gerais de regime penitenciário. O 
presente projeto, que tais normas 
estabelece, corresponde, destarte, a um 
imperativo constitucional, mais, ainda, 
do que a uma velha aspiração nacional. 
Nada há, portanto, a lhe opôr, no seu 
caráter de iniciativa que responde, 
perfeitamente, a uma exigência 
constitucional. 

Normais Gerais de Regime Penitenciário. 
Resta, para o mesmo fim, examinar-lhe as 

numerosas partes componentes. Seu artigo 1º 
indica, em quinze itens, o que se deve entender 
como normas gerais de regime penitenciário, e o 
artigo 2º enumera os elementos ditos 
necessários para a aplicação dessas normas. As 
demais disposições consubstanciam 
providências relacionadas com os dois artigos, 
no sentido da sua melhor execução prática. 
 

São normas gerais de regime 
penitenciário, nos termos do artigo 1º: a 
classificação dos Sentenciados, para efeito 
de cumprimento das penas, a 
individualização das penas, de modo que a 
cada sentenciado, conhecida a sua 
personalidade, corresponda o tratamento 
penitenciário adequado. O  trabalho 
obrigatório dos sentenciados, segundo os 
preceitos da psicotécnica e a finalidade 
corretiva e educacional daquêles; a 
percepção de salário conforme a espécie de 
trabalho executado, sua perfeição e 
rendimento, levado em conta, ainda, o 
procedimento do sentenciado; a formação 
do pecúlio penitenciário, deduzindo-se do 
salário percebido no trabalho executado; o 
seguro contra acidentes no trabalho, interno 
ou externo, dos estabelecimentos 
penitenciários; a separação dos 
sentenciados em estabelecimentos 
adequados, consoante a natureza e 
gravidade das penas; o isolamento e 
tratamento, em estabelecimentos 
adequados, dos sentenciados atacados de 
tuberculose ou de lepra; a separação das 
mulheres em estabelecimentos apropriados, 
na conformidade da natureza e gravidade 
das penas, e ressalvado o caso das 
doenças mencionadas; a internação, em 
estabelecimentos apropriados, dos menores 
infratores que tiverem mais de 18 anos e menos 
de 21, a internação, em estabelecimentos 
adequados, dos passíveis de medidas de 
segurança detentivas; a internação, em 
estabelecimentos apropriados, dos que 
estiverem passíveis de prisão preventiva, 
ou provisória; a educação moral, intelectual, 
física e profissional, dos sentenciados; o 
livramento condicional, na forma das leis 
penais e processuais-penais; a assistência 
social aos sentenciados, aos liberados 
condicionais, aos egressos definitivos da 
prisão, e às famílias dos mesmos e das 
vítimas. 

Se nada há a opôr, pelo prisma 
constitucional, nada haveria a acrescer, ou 
modificar, à luz das mais modernas 
concepções da ciência penitenciária. A 
individualização penal, que é o mais alto 
postulado da política criminal dos nossos dias, 
bem como a educação dos sentenciados, e 
ainda a assistência social que lhes é devida, 
durante e após o cumprimento da pena, são, 
verdadeiramente, os três a princípios sôbre 
que assenta o sistema de defesa da sociedade 
e de recuperação do homem que delinquiu. Se 
aos três houvesse o projeto resumido a 
enumeração das normas gerais de regime 
penitenciário, não teria dito mais, nem menos, 
do que o necessário, visto que as demais 
particularidades ou especificações constantes 
do artigo são, tôdas, decorrência do 
mandamento constitucional da individualização 
da pena, de que a educação – moral, 
intelectual, física ou profissional –, e a 
assistência social carcerária e post-carcerária, 
são consectários lógicos. Assim, seria para 
alterar, sòmente, ordem da enumeração em 
aprêço, de modo que a primeira norma fôsse a 
de individualização da pena, seguindo-se-lhe, 
então, a de classificação dos sentenciados, e 
logo após a de educação dos mesmos 
sentenciados. 

As normas de trabalho obrigatório, de 
remuneração do trabalho, de separação dos 
sentenciados em estabelecimentos 
adequados, tôdas as demais, enfim, 
guardariam a seqüência em que as 
contempla o projeto, derivando, como 
derivam, num sistema punitivo racional e 
eficaz, como o que o mesmo projeto 
pretende criar, do pressuposto básico da 
individualização penal. 

 
Especialização da Just iça Criminal 
 
No artigo 2º, enuncia o projeto, como 

já dissemos, os elementos que considera 
necessários para a aplicação das normas 
fixadas no primeiro artigo. Entre tais 
elementos, figura o da especialização da 
Justiça Criminal , sôbre que ainda dispõem 
os artigos 30 e 31, aquêle, decretando que 
a União promova, no âmbito das suas 
atribuições, a reforma da Organiza- 
 

ção Judiciária do Distrito Federal e a dos 
Territórios, e o outro, determinado que 
os Estados procedam, por igual, à 
reforma das respectivas Organizações 
Judiciárias, obedecendo a tais diretrizes, 
na instituição da sua Justiça Criminal 
especializada, ressalvadas as 
peculiaridades locais.  

Quanto ao primeiro ordenamento, 
nenhuma dúvida há sôbre êle, em face 
da Constituição, cujo artigo 2º faz 
depender de lei federal a organização 
judiciária do Distrito Federal e dos 
Territórios. A reforma da Organização 
Judiciária em vigor, nos Territórios, 
como no Distrito Federal, seria, portanto, 
imperativa, para especializar-se a sua 
Justiça Criminal, na conformidade da lei 
de bases do regime penitenciário. E a 
União faria a reforma. 

Como encarar-se, porém, para êsse 
efeito, a disposição relativa à 
especialização da magistratura criminal 
nos Estados, se é da competência 
dêstes, ex-vi do artigo 124 da 
Constituição, a organização da sua 
justiça, observados os princípios no 
mesmo artigo consagrados, entre os 
quais não se inclui o em apreciação, no 
momento? Foram as fortes dúvidas que 
sobressaltaram o lúcido espírito do 
próprio autor do projeto, a julgar pelo 
que está alegado num dos seus 
discursos na Câmara dos Deputados, 
pronunciado na sessão de 3 de agôsto 
de 1951. São, precisamente, palavras do 
ilustre deputado Carvalho Neto as 
seguintes: "Entre estas normas há uma 
base essencialíssima, e a que me referi 
de relance, dando-lhe lugar de destaque 
na ordem da enumeração. Exorbita, 
porém, em parte, da competência 
constitucional da União, para se inserir na 
dos Estados. E' a que diz respeito à 
especialização da Justiça Criminal." E 
expõe a seguir, pormenorizando: "De 
feito, incidindo num velho erro que vem 
da Constituição de 1891, dispôs a atual, 
no seu artigo 124: – Os Estados 
organizarão a sua justiça, etc. etc. Quer 
dizer que ficou, a depender das 
Organizações judiciárias locais, 
salvantes alguns princípios expressos no 
contexto constitucional, a instituição da 
Justiça Criminal, ou seja a faculdade de 
lhe dar, ou não, função especializada, 
exclusiva, privativa. Nestas condições, a 
vedação ao Congresso Nacional de 
dispor sôbre o assunto." E depois de 
indagar se, por êsse simples motivo, 
deve a União renunciar a introduzir no 
conjunto das normas gerais de direito 
penitenciário exatamente aquela que 
prima por ser fundamental, responde 
pela negativa, para concluir, entretanto, 
de referência aos Estados, que não 
ficam êles obrigados, 
constitucionalmente, a pôr a mesma 
norma em prática. Já lhes será uma 
faculdade, não uma obrigação, insiste. 

Firmado êsse entendimento, seria 
inalterável o artigo 31 do projeto, que reza, 
textualmente: "Obedecendo a essas diretrizes, 
na instituição de sua Justiça Criminal 
especializada, ressalvadas as peculiaridades 
locais, procederão os Estados à reforma  
das respectivas Organizações Judiciárias." 
Mas, dificilmente se harmoniza com  
um preceito tão peremptório o entendimento 
que nêle enxergue mera faculdade. Se não  
é licito, constitucionalmente, compelir  
os Estados a tornarem especializada a  
sua magistratura criminal, posto que norma 
fundamental de regime penitenciário, da 
competência legislativa da União, o que a esta 
cabe, quando muito, é uma recomendação de 
diligência aos mesmos Estados, para fazê-lo, 
até que uma reforma constitucional no título 
concernente à respectiva Justiça, consagre o 
princípio entre os de observância obrigatória, 
como tantos que o artigo 124 contempla.  
Tal reforma, aliás, poderia ser ampla, 
subtraindo aos Estados a organização, ao 
menos, da sua Justiça Criminal, por forma a 
que ao Código Penal uno, ao Código 
Processual uno e a um Código das- 
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Execuções Criminais uno, correspondesse, 
para aplicá-lo e por êles cuidar, uma 
Magistratura criminal una. 
 

Pecúlio penitenciário 
 

Outra das normas gerais inscritas no 
artigo 1º é a do pecúlio penitenciário, 
deduzido do salário atribuído ao trabalho do 
sentenciado. Sôbre a formação e finalidade 
dêsse pecúlio, dispõem os artigos 14 a 18 do 
projeto. Deduzidas do salário, em 
percentagens mensais, as quantias que se 
destinam a compor as indenizações previstas 
em lei e marcadas na sentença, – determina 
o artigo 14 –, o restante formará o pecúlio do 
sentenciado, dividido, êste, em três partes, a 
saber, uma, para auxilio à manutenção do 
próprio sentenciado no estabelecimento 
penitenciário; outra, para ser entregue à sua 
família, nela compreendidos, tão só, mulher e 
fiIhos, quando necessitados; e a derradeira, 
consignada ao sentenciado para a formação 
do seu pecúlio de reserva. Mas se não 
houver família a quem deva caber a parte do 
pecúlio, será esta parcela levada a crédito do 
pecúlio de reserva, prevê o artigo 15. 

A disposição merece, no entanto, 
reparo, desde que por ela, combinada com o 
artigo anterior, Ietra b, parece obrigatório o 
desconto da parte destinada à família não só 
quando o sentenciado tenha feito, de início, 
declaração, para êsse fim, sendo, portanto, 
de falta superveniente de beneficiários a 
hipótese articulada no artigo 15; como 
também quando, ao perceber o seu salário, 
não indique família a quem consignar a parte 
em questão, a qual, entretanto, será, da 
mesma forma, destacada, para ser, no final, 
ajuntada ao pecúlio de reserva. Ora, em 
qualquer das hipóteses, mas sobretudo na 
última, o razoável seria, em vez de assim se 
destinar tôda a parte não utilizada, dividí-la, 
por sua vez, em duas porções, uma, para o 
pecúlio de reserva, e outra, para acrescer à 
parte destinada à manutenção do próprio 
sentenciado no estabelecimento 
penitenciário. 

E' certo, na doutrina penitenciária, que a 
retribuição do trabalho penal deve assegurar 
ao sentenciado benefícios de ordem pessoal, 
entre os quais a formação de pecúlio, que lhe 
proporcione, sobretudo, um mínimo de 
elementos para aguardar, na vida livre, a 
ocupação remunerada. Não é menos certo, 
todavia, que entre os fundamentos da 
obrigatoriedade do trabalho penal está o da 
necessidade de, com o seu rendimento 
econômico, prover o Estado às despesas da 
custosa manutenção dos estabelecimentos 
carcerários, o que, por si, recomenda a 
pequena alteração que propomos. 

Nesta altura do projeto cumpre corrigir 
uma impropriedade de técnica legislativa, 
tornando-se parágrafo único do artigo 17 o 
que está como artigo autônomo, sob número 
18, visto que a matéria dêsse artigo 18 está 
por tal maneira relacionada com a do artigo 
17 que nada justifica a sua preceituação 
isolada. O artigo 17, efetivamente, dispõe 
sôbre o modo de constituir-se o pecúlio de 
reserva do sentenciado, estabelecendo que a 
respectiva caderneta só lhe será entregue, 
quando cumprida a pena ou em caso de 
livramento condicional. O artigo 18, por sua 
vez, abre exceção a êsse rígido regime, 
consentindo ao sentenciado levantar, dêsse 
mesmo pecúlio de rese0rva, qualquer 
importância, sempre que necessite, para seu 
uso particular, mediante autorização do 
Diretor da penitenciária. A regra está no 
artigo 17, e a exceção aí mesmo deve vir 
expressa, portanto. 

Aliás, quanto ao mérito, discordamos da 
solução adotada no projeto. Se o pecúlio é de 
reserva, como se diz, e para  
as finalidades expostas, não há solicitações 
de uso particular que Iegitimem tocar-se nêle, 
e até sem nenhuma ressalva de prazo ou de 
limite para as retiradas, que, deixa- 
 

das, assim, ao mero critério do diretor do 
presídio, podem acabar periódicas ou 
rotineiras. O ideal seria, e não há novidade 
na sugestão, criar-se um pecúlio de reserva 
e, por outro lado, um pecúlio disponível, 
completando, em partes iguais ou, desiguais, 
não importa, a porção da remuneração do 
trabalho destinada, pela letra c do artigo 14 
do projeto, ao sentenciado. Isto posto, só do 
pecúlio disponível haveria retiradas parciais, 
ficando, com isso, intengível o outro, sem a 
contingência de negativa ou negativas da 
autorização requerida, e com a circunstância 
de dever ser entregue, ao sentenciado, ainda 
durante a permanência na penitenciária, a 
respectiva caderneta, o que a ALFREDO 
ISSA se afigurava representar um estímulo 
para o prêso. (Ver "O trabalho penitenciário" 
– São Paulo, 1944). Deixamos, não obstante, 
o projeto como está, apenas transposto o 
artigo 18 para parágrafo único do artigo 17. 

Trabalho externo do sentenciado 
No capítulo do trabalho penitenciário 

há a registrar, outrossim, o silêncio do 
projeto sôbre a possibilidade de serem os 
sentenciados empregados em serviços 
externos de utilidade pública, como fôra 
admitido, aliás, no anteprojeto do código 
penitenciário, a que no inicio dêste parecer 
se aludiu. Nada ocorreria dizer, a propósito, 
não houvesse o projeto, ao dispor sôbre o 
seguro por acidente no trabalho, 
mencionado, explicitamente, o trabalho 
interno ou externo dos estabelecimentos 
penitenciários (art. 1º, vs). Ainda que no art. 
9, § 2º esteja previsto, ao lado do trabalho 
industrial, ministrado em oficinas de 
Reformatórios dessa atividade, o trabalho 
agro-pecuário, em Reformatórios ou 
Colônias dessa especialidade, e o trabalho 
de pesca, em colônias que se lhe destinem, 
o que significa, evidentemente, trabalho 
externo, – a verdade é que as 
denominações Reformatórios ou Colônias, 
para as atividades especificas de lavoura ou 
pecuária e de pesca, não abrangem a forma 
típica dos serviços externos, pelo menos 
em tôdas as suas modalidades ou em todo 
o seu alcance. Daí, a dúvida que restaria, 
sempre, sôbre o aproveitamento do braço 
penal para tarefas oficiais, por exemplo, de 
construção de rodovias, de edifícios, ou de 
outras obras públicas, como em cários 
Iugares ocorre, inclusive na América do 
Norte, e como se praticaria, com êxito, no 
Brasil, se atentarmos, principalmente, para 
o largo programa de reflorestação do 
interior do País que poderia ser confiado ao 
esfôrço patriótico dos nossos presidiários, 
oriundos, em muito mais de cinqüenta por 
cento, da região rural. 

O Código penal de 1940 admitiu 
trabalho em comum dentro do 
estabelecimento, ou em obras ou serviços 
públicos, fora dêle, como segunda etapa 
da execução da pena da reclusão, (art. 
30) ficando as mulheres sujeitas, sòmente, 
a trabalho interno. Na Argentina, como 
observa MARIO ODERIGO, em seu 
Código Penal anotado (1942), a pena de 
reclusão difere da prisão, tanto pelos 
estabelecimentos distintos em que uma e 
outra são cumpridas, como, também, pela 
circunstância de não serem os 
condenados a prisão empregados em 
obras públicas, de qualquer natureza. E' 
indisfarçável que as referências à pena de 
trabalhos forçados, ao tempo dos 
romanos, – sem esquecermos a 
humilhante de trabalhos públicos, imposta 
aos escravos, – concorreram, sempre, 
para as reservas que envolvem êsse modo 
de ocupação dos presos, e que no Brasil 
ainda mais vivamente se justificam pela 
reminiscência da crudelíssima pena de 
galés, que a República aboliu, num dos 
seus atos de profunda inspiração 
humanitária. 

Aceitando o sistema, fê-lo o citado 
anteprojeto de código penitenciário de 
 

1933 com elogiáveis cautelas, recomendando 
que o trabalho externo de utilidade pública fôsse 
organizado de molde a não expôr os 
sentenciados as vistas ou à curiosidade públicas, 
(artigo 530) e prescrevendo, ademais, que o 
trabalho externo obedecesse às mesmas regras 
e fôsse cercado das mesmas garantias que se 
atribuam ao realizado portas a dentro dos 
estabelecimentos prisionais. (art. 532). A 
derradeira cláusula, inserta, que seja, no 
presente projeto, não contraria a índole do texto, 
de que constam muitos preceitos de enderêço 
especial. 

 
Conclusão 

 
Em suma, a política penitenciária brasileira 

tem seguido, até aqui, caminhos em flagrante 
desacôrdo com as características agrícolas do 
País. Dessa política, hoje, felizmente superada, 
resultou, há trinta anos, a bela penitenciária de 
São Paulo, do mais avançado teor industrial, 
tentando readaptar à vida livre, depois de lhes 
ensinar o mais alto padrão de técnica, 
sentenciados que nem encontrariam, uma vez 
cumprida a condenação, onde utilizar o cabedal 
assim acumulado. 

Se ao tempo do Império, quando em pleno 
apogeu, por todo o mundo, da pena de prisão, 
como pena criminal já estudiosos e estadistas 
pátrios se inclinavam para a penitenciária de tipo 
agrícola, como a única adequada às nossas 
condições geográficas e econômicas, nunca a 
solução se apresentou mais palpitante e 
convincente do que nos dias atuais, em que a 
mesma pena de prisão sofre, por tôda a parte, 
irremediável declínio no seu prestigio, dantes 
incontrastável, não tardando o dia em que aos 
recintos carcerários fechados sucedam os 
estabelecimentos abertos. 

Votando a sua lei de normas gerais de 
regime penitenciário, em obediência à sua 
Constituição, não deve o Brasil orientar-se por 
outro entendimento, nem buscar outros 
caminhos, porque sòmente assim estará 
imprimindo ao problema penal uma solução em 
têrmos racionais e humanos. E' com êsse 
pensamento e êsse voto que opinamos, enfim, 
pela aprovação do projeto em exame, feitas as 
modificações constantes das seguintes 
emendas: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ao artigo 1º 
1) O texto sob o número I terá o número 

II, e êste, por sua vez, o número I. 
2) o texto sob número XIII terá o número 

III, e êste, por sua vez, o número IV, alterando-
se, seguidamente, a numeração dos demais, 
até que o número XV seja o mesmo atual. 
 

EMENDA Nº 2 
 

Ao artigo 31. 
Redija-se nestes têrmos, passando a 

parágrafo único do artigo 30: 
– Na conformidade dessas diretrizes, os 

Estados diligenciarão a instituição de sua 
justiça criminal especializada, ressalvadas as 
peculiaridades locais. 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao artigo 15. 
Redija-se: 
– Quando o sentenciado não tiver família a 

quem deva assistir, a parcela do pecúlio que lhe 
era destinada será dividida em duas partes 
iguais, sendo uma levada a crédito do pecúlio de 
reserva, e a outra acrescida à parte de auxílio à 
manutenção do próprio sentenciado no 
estabelecimento penitenciário. 
 

EMENDA Nº 4 
 

Aos artigos 17 e 18. 
– Transfira-se a parágrafo único do 

artigo 17 o texto do artigo 18, recorrendo-se a 
numeração dos artigos seguintes. 

EMENDA Nº 5 
 

Acrescente-se, logo depois do artigo 12: 
– Art. – O trabalho externo dos 

sentenciados obedecerá às mesmas regras e 
será cerdado das mesmas garantias que se 
atribuem ao trabalho realizado no interior dos 
estabelecimentos penais. 

Sala Ruy Barbosa, em 23 de julho de 
1953. – Dario Cardoso, Presidente. – Aloysio 
de Carvalho, Relator. – Waldemar Pedrosa. – 
Joaquim Pires. – Anisio Jobim. – Camilo 
Mércio. 

 
PARECER 

 
Nº 659 – 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado. 
 
Relator – Senador Ismar de Góis. 
O projeto de lei nº.12, de 1950, 

originário do Senado autoriza o Poder 
Executivo a entrar em acôrdo com a 
Prefeitura do Distrito Federal para a 
construção do "Metropolitano" do Rio de 
Janeiro. 

Nesse sentido dispõe êle sôbre a 
constituição de um Fundo em conta especial 
no Banco do Brasil, destinado a custear as 
obras da referida construção e obriga o Poder 
Executivo Federal a prestar garantia 
subsidiária às operações de crédito que a 
Prefeitura do Distrito Federal para êsse fim 
venha a realizar, na base dos planos e 
projetos aprovados pelos representantes dos 
dois Govêrnos – o federal e o local – no 
convênio que, na forma da lei, fôr ajustado. 

Além disso, o projeto impõe ainda à 
União o dever de facilitar à Prefeitura do 
Distrito Federal a aquisição das necessárias 
cambiais para importação de equipamentos e 
materiais indispensáveis à execução dessas 
obras e autoriza o Banco do Brasil a celebrar 
diretamente, mediante garantia subsidiária da 
União, um empréstimo em cambiais, para ser 
liquidado em cruzeiros, à conta dos recursos 
do referido Fundo. 

No que se refere à constituição dêsse 
Fundo, o projeto obriga a Prefeitura a 
contribuir com os seguintes recursos: 

a) dotações, para êsse fim consignadas 
no orçamento municipal; 

b) renda da cobrança da categoria 
tributária "contribuição de melhoria", 
proveniente dos benefícios proporcionados 
aos imóveis atingidos pelo plano de obras do 
Metropolitano; 

c) renda de tributo adicional a ser 
lançado sôbre as licenças dos veículos em 
tráfego no Distrito Federal; 

d) renda de uma taxa de trânsito sôbre 
a passagem nos veículos de trânsporte 
coletivo de primeira classe, a ser lançada 
logo após o início das obras; 

e) no mínimo 25% e no máximo 50% 
das quotas anuais do Fundo Rodoviário 
Nacional, atribuídas ao Distrito Federal, de 
que trata a lei nº 302, de 13 de julho de 1948. 

Os demais dispositivos do projeto 
tratam dos aspectos técnicos e 
administrativos do empreendimento, fixando 
a responsabilidade de uma e outra parte 
interessada. 

Preliminarmente, antes de emitir o seu 
parecer, deliberou a Comissão de Finanças, por 
proposta do relator, ouvir a Prefeitura do Distrito 
Federal, não só por tratar-se da principal 
interessada, mas também por ter ela realizado 
exaustivos estudos a respeito do problema. 

Atendendo à solicitação do citado órgão 
desta Casa do Congresso, após tecer uma 
série de considerações em torno do texto da 
proposição, respondeu a Prefeitura não 
oferecer o projeto da lei em questão o menor 
interêsse, encerrando mesmo a desvantagem 
de constituir um vínculo de subordinação que 
se lhe afigura desaconselhável assumir. 

Em face do exposto, a Comissão de 
Finanças opina pela rejeição do projeto.  
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Sala Joaquim Murtinho, 22 de julho de 
1953. – Ismar de Góes, Presidente, em 
exercício e Relator. – Alvaro Adolpho, 
vencido. – Domingos Vellasco. – Apolônio 
Sales. – AIberto Pasqualini. – Cesar 
Vergueiro. – Victorino Freire. – Ferreira de 
Souza. 
 

PARECER 
 

Nº 660, de 1952 
 

Da Comissão de Viação e Obras 
Públicas, sôbre o Projeto de Lei do 
Senado, número 12, de 1950 

 
Relator: Senador Francisco Gallotti. 
Autoriza o projeto de Iei do Senado nº 

12, de 1960, o Poder Executivo a entrar em 
acôrdo com a Prefeitura do Distrito Federal, 
para a construção do "Metropolitano" do 
Rio de Janeiro. 

É o projeto da autoria dos eminentes 
Senadores Alvaro Adolfo, Andrade Ramos 
e Hamilton Nogueira, que apresentaram 
uma justificativa detalhada, convicente da 
necessidade da aprovação do projeto. 

Será de indiscutível vantagem tudo que 
se fizer em favor da construção do 
"Metropolitano" carioca. É certo mesmo que, 
sem o "Metropolitano", jamais se conseguirá 
solucionar cabalmente o difícil problema do 
tráfego na Capital da República. 

Problema de grande complexidade, 
em conseqüência da acidentada topografia 
da cidade, vai-se tornando cada dia mais 
difícil de resolver, à medida que a 
população aumenta e que aumenta a 
densidade demográfica do centro e de 
certos arrebaldes que com êle se ligam, 
através verdadeiros desfiladeiros, cuja 
capacidade de trafego já se encontra 
práticamente esgotada. 

O programa da abertura de túneis, 
intensamente atacado pelo atual 
governador do Distrito Federal, é, sem 
dúvida, grandemente benéfico porque, de 
algumas dessas vias subterrâneas – o 
túnel Catumbi-Laranjeiras, o túnel do Rio 
Comprido, o primeiro em fase adiantada de 
perfuração e êste último em trabalhos de 
alargamento simultâneo com a ampliação 
de suas vias de acesso, às ruas Barão de 
Petrópolis e Alice – resultará grande 
desafôgo para as vias do centro da cidade 
e as vias que o comunicam com os 
arrebaldes do norte e do sul, de vez que a 
intercomunicação dêsses arrebaldes, 
fazendo-se por êsses túneis, libertará o 
centro e as referidas vias de uma grande 
parte do tráfego que atualmente os 
sobrecarregam. O túnel Gávea-Tijuca já em 
estudos adiantados, contribuirá, ainda 
mais, para o mesmo efeito. 

Entretanto, o "Metropolitano" é 
indispensáveI, não só pelo encurtamento 
do tempo das comunicações, em 
conseqüência da grande velocidade de 
seus trens, mas também porque, operado 
coordenadamente com os serviços de 
transporte coletivo de superfície – bondes e 
ônibus – será por êste alimentado e terá 
suas massas de passageiros por êles 
distribuídas, tornando possível a supressão 
da maior parte dos veículos coletivos do 
centro e dos logradouros mais importantes 
de comunicação com os arrebaldes. 

É indispensável, porém, que a 
coordenação se faça. 

A implantação do "Metropolitano" 
como elemento independente, para 
estabelecer concorrência com os 
elementos que trafegam à superfície, 
explorando o transporte coletivo em 
condições precárias e evidentemente 
deficitárias, será contraproducente. 

Já existe Iegislação autorizativa para 
que a coordenação se faça. E essa 
providência, que não deverá ser retardada, 
poderá ser encaminhada nos moldes 
adotados nas cidades mais adiantadas do 
novo e do velho mundo, com a organização 
de uma emprêsa única, com participação 
do poder público, para realizar em 
monopólio, a exploração coordenada do 
 

transporte coletivo, com aproveitamento 
prático de elementos preciosos que 
atualmente se desperdiçam, na 
concorrência inútil e prejudicial entre as 
organizações que exploram os bondes e 
exploram os ônibus e entre meia centena 
de pequenas emprêsas emprêsas que 
têm em tráfego este último tipo de 
veículos que se degladiam entre si. 

Com o advento do "Metropolitano", o 
bonde estará condenado, pelo menos no 
centro e nos lougradouros mais 
importantes. Os trilhos desaparecerão daí 
com a substituição dos bondes obsoletos 
e antiestéticos que causam, ao menor 
acidente, a definitiva obstrução dos 
logradouros, pelos "trolley-buses" 
dotados de mobilidade e flexibilidade, sem 
o cativeiro dos trilhos. 

Do nosso ponto de vista, a 
coordenação dos transportes coletivos 
não deverá ser feita, porém, como está 
indicado na alínea g do art. 7º do projeto 
de Iei que prevê, uma vez feita a 
incorporação dos diferentes elementos 
que exploram aquêles transportes – 
concessionárias de bondes e 
permissionárias de ônibus – a exploração 
direta pela Prefeitura ou por meio de 
concessão. 

O sistema ideal será a organização de 
uma emprêsa nacional de economia mista, 
com participação da Prefeitura e para cuja 
formação, as concessionárias de bondes, 
as permissionárias de ônibus e a própria 
municipalidade, entrariam com os bens, 
coisas e direitos relativos aos serviços que 
exploram. A Prefeitura poderia apresentar-
se, na formação da emprêsa única, com os 
dois pequenos serviços de bondes que 
explora diretamente, o Transporte Rural de 
Campo Grande e o da Ilha do Governador, 
e, além disso, com o considerável 
patrimônio que já Ihe pertence, no acêrvo 
reversível da Companhia de Carris, Luz e 
Fôrça do Rio de Janeiro, da Companhia 
Ferro Carril Jardim Botânico e da 
Companhia Ferro Carril Carioca (Santa 
Teresa), sendo de notar que, devendo 
extinguir-se o contrato da primeira, em 20 
anos e o da segunda, em 10 anos, o 
patrimônio de ambas, oficinas, instalações, 
depósitos, linhas de trilhos e alimentadoras, 
postes, etc., já pertence mais à Prefeitura 
que a elas própiras. 

Organizando-se a emprêsa nacional, 
de modo que nenhum dos três grupos – 
concessionárias de bondes, 
permissionárias de ônibus e Prefeitura – 
tivesse maioria de votos, mediante 
distribuição conveniente de ações 
ordinárias com direito a voto e ações 
preferenciais; sem êsse direito, a 
administração seria sempre provida pela 
conjugação dos elementos de dois dentre 
os três grupos, mas a Prefeitura, como 
poder público, exercia a fiscalização 
rigorosa da emprêsa não sómente do 
ponto de vista técnico e de execução de 
obrigações contratuais, mas ainda, do 
ponto de vista financeiro, com o direito de 
controlar a própria contabilidade da 
emprêsa, de modo a estar aparelhada a 
estabelecer a exploração segundo o 
regime adotado nos países mais 
adiantados, para os serviços de utilidade 
pública em geral e já consagrados em 
nossa Constituição, isto é, a prestação do 
serviço "pelo custo". 

As tarifas seriam as que fossem 
justas e corresponderiam dentro dêsse 
princípio, ao que resultasse do custeio e 
da manutenção dos serviços e da 
remuneração e limitada do capital. 

Uma vez coordenados os serviços 
por essa forma, a emprêsa teria, como 
obrigação imediata a reforma e a melhoria 
dos transportes coletivos de superfície e a 
construção do "Metropolitano". 

Prevê o artigo 7º letra g, caber à 
Prefeitura do Distrito Federal, uma vez 
feita a incorporação a exploraçao direta 
dos serviços ou por concessão. 
Entretanto, somos de parecer possa 
outra hipótese ser mais vanta- 
 

josa, e, por isso, apresentamos a emenda 
aditiva que se segue: 

Ao artigo 7º, letra g, acrescente-se: 
"ou pela organização de uma 

emprêsa nacional de economia mista, 
com a participação da Prefeitura do 
Distrito Federal e das emprêsas 
concessionárias dos serviços de bondes e 
permissionárias de serviços de ônibus". 

Sendo fora de dúvida que a via, ou o 
túnel, ou a estrutura terá de ser preparada 
pela Municipalidade, cabendo à emprêsa 
explorada a instalação da via permanente 
e todo o aparelhamento, inclusive o 
material rodante, vem perfeitamente a 
propósito o projeto de lei que visa a 
prover à Prefeitura do Distrito Federal os 
recursos indispensáveis para atender à 
despesa considerável que terá de fazer 
para arcar com a parte de sua 
competência. 

É preciso, entretanto, que isso se 
faça ponderantemente, e que, ao se fazer 
um benefício, não se venha, por outro 
lado causar sério prejuízo ao Distrito 
Federal. Por êsse motivo, temos 
restrições quanto ao que está previsto na 
aliança n do art. 7º do projeto de lei, 
relativamente ao desvio, para atender ao 
"Metropolitano" de uma parcela de 25%, 
no mínimo, a 50%, no máximo, das cotas 
anuais que cabem ao Distrito Federal, na 
distribuição do Fundo Rodoviário 
Nacional, nos têrmos da Lei nº 302, de 13 
de julho de 1948. 

Deve-se auxiliar a Prefeitura do 
Distrito Federal, no sentido da 
implantação do "Metropolitano", mas 
não seja êsse benefício à custa do 
sacrifício do seu programa rodoviário. 
Que não se venham restringir as 
possibilidades de que a Capital da 
República está agora dotada para atender 
à indispensável ampliação e remodelação 
de sua rede rodoviária. 

Que se dêem à Prefeitura os demais 
recursos e facilidades previstos no projeto 
de lei, mas nenhuma imposição se faça 
que importe em redução nos recursos de 
que ela começa agora a dispôr, para criar 
uma rêde de rodoviárias modernas que 
seja a base principal de sua prosperidade 
pelos benefícios que levara aos mais 
afastados rinções da zona rural, 
impulsionando seu desenvolvimento e seu 
progresso. 

Que se deixe a própria Prefeitura a 
liberdade de dispôr de suas próprias 
rendas para incrementar a construção e a 
implantação do "Metropolitano" ou de 
empenhar os impulsos que julgar 
convenientes para atender êsse objetivo. 

Deante do exposto, apresentamos 
uma emenda modificativa à letra h do 
artigo 7º que passará a ter a seguinte 
redação: 

Art. 7º: 
h) – A Prefeitura do Distrito Federal 

ficará autorizada a contribuir ainda, se 
assim achar conveniente, com pelo 
menos, 25%, até o máximo de 50%, das 
cotas que tocam ao Distrito Federal, na 
distribuição do Fundo Rodoviário 
Nacional, de que trata a lei nº 302, de 13 
de julho de 1948". 

O artigo 6º, letra e, estipula que o 
acôrdo que fôr celebrado para os fins 
desta lei, só valerá se o Distrito Federal 
se obrigar a contribuir para o Fundo, com 
os seguintes recursos. 

"e – o produto de tributo adicional a 
ser lançado sôbre as licenças dos 
veículos em tráfego no Distrito Federal". 

Não nos parece justa tal sangria nos 
recursos da Prefeitura que, além do 
serviço que prestará o "Metropolitano", 
deverá obrigatóriamente atender às 
necessidades de tráfego de tôda a zona 
do Distrito Federal, quer urbana, 
suburbana e rural não só em relação à 
conservação e melhoramento e 
pavimentação como na abertura de novas 
vias de comunicação. 

Assim, apresentamos uma emenda 
supressiva: 

"Suprima-se a alínea c do artigo 6º". 
Cremos, não deixará a Comissão de 

Viação e Obras Públicas de dar seu apôio 
ao projeto dos ilustres Senadores 
signatários do mesmo, por isso que 
repetimos, a nossa Capital precisa – e 
quanto antes – contar com seu 
"Metropolitano" para solução do tráfego, dia 
a dia mais agravado. 

É êste o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 11 de agôsto 

de 1950. Presidente. – Francisco Gallotti, 
Relator. – ilegível Dornelles. 

Demos nosso apoio ao projeto no 
sentido de facilitar acordo entre o Govêrno 
Federal pelas suas repartições técnicas um 
entendimento e auxílio a Prefeitura do 
Distrito Federal, de sorte a chegarmos em 
menor tempo a firmar estudos e planos 
definitivos para uma concorrência pública 
ou administrativa no sentido da construção 
do Metropolitano da cidade. No mais de 
acôrdo com os objetos do relator e 
emendas. – Andrade Ramos. 
 

PARECER 
 

Da Comissão de Constituicão e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 11-53 

 
Relator: Senador Aloysio de Carvalho. 
O projeto de Lei da Câmara número 

11, de 1953, dispôe sôbre a impressão de 
todos os trabalhos de autoria do inventor 
patrício AIberto Santos Dumont, em edição 
especial ao cuidado do Instituto Nacional 
do Livro, ficando o Poder Executivo 
autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) para as 
respectivas despesas. 

Do ponto de vista constitucional, nada 
temos a opor. A Comissão de Finanças dirá 
da suficiência do crédito autorizado, uma 
vez que a edição em aprêço deverá conter 
ilustrações que bem traduzem a 
importância dos feitos do grande brasileiro. 

Sala Ruy Barbosa, em 12 de fevereiro 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Aloysio de Carvalho Relator. – Anísio 
Jobim. – Joaquim Pires. – Attilio Vivacqua. 
– João Villasbôas. – Luiz Tinoco. – Ivo 
d'Aquino. 

 
PARECER 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 
1953 

 
1. Em comemoração do 

cinqüentenário do primeiro vôo do mais 
leve que o ar – descoberta da diribilidade 
dos aerostatos – o presente Projeto 
autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito 
especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros), a fim de serem impressos, em 
edição especial, todos os trabalhos de 
autoria do grande inventor patrício Santos 
Dumont. 

Pelo Projeto, tal incumbência é 
cometida ao Instituto Nacional do Livro, 
repartição subordinada ao Ministério da 
Educação  e Saúde e encarregada 
exatamente da publicação do patrimônio 
cultural brasileiro. 

2. A obra de Santos Dumont merece, 
realmente, a mais ampla divulgação. 
Embora já pesquisada e estudada pelo 
cônsul Aloísio Napoleão conforme belo 
trabalho publicado Ministério do Exterior, 
está ainda esparsa e fracionada, 
merecendo ser reunidas em trabalhos 
ilegível. Estes proporcionarão uma visão 
de conjunto e apreciação completa daquilo 
que realizou o eminente patrício no seu 
setor de estudo, projetando bem alto o 
nome de nosso ilegível. 

3. A Comissão de Educação e Cultura 
opina pela aprovação do Projeto em 
aprêço. 

Sala das Comissões, em 4 de março 
de 1953. – Cícero de Vasconcelos, 
Presidente. – Luiz Tinoco, Relator. – Arêa 
Leão. 

. 
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PARECER 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1953. 
 
Relator: Senador Domingos Velasco. 
Êste projeto dispõe sôbre a 

impressão de todos os trabalhos de 
autoria do inventor e grande descobridor 
patrício Alberto Santos Dumont e, para 
êsse fim, autoriza o Poder Executivo a 
abrir um crédito especial de Cr$ 
100.000,00 para o custeio da ilegível a 
ser feita por intermédio do Instituto 
Nacional do Livro. 

Antes de opinarmos sôbre o projeto, 
e porque achássemos exígua a quantia 
prevista no mesmo para as despesas com 
a edição, solicitamos a audiência do 
Instituto Nacional do Livro, no caso o 
órgão competente para avaliar impressão 
desta natureza. 

O Instituto respondendo à nossa 
indagação assinala que a publicação, em 
edição especial, "de todos os trabalhos 
escritos" por Alberto Santos Dumont 
requer o levantamento bibliográfico do que 
dêle existe esparso em revistas e jornais 
do país e do estrangeiro, principalmente 
da França e da Inglaterra. 

Por outro lado, diz o Instituto que, 
antes dêste levantamento, seria difícil 
avaliar a quantidade e qualidade dos 
originais a serem impressos e sua 
adequadação ao fim que se tem em 
vista. 

E, depois de dizer o quanto tarefa 
desta natureza exigiria a colaboração de 
pessoas especializadas, inclusive 
fotógrafos, o Instituto, baseando-se em 
informações do professor Liger-Belair, 
alinha as seguintes obras que deverão 
fazer parte da edição prevista no 
projeto: 

– Dans Vair, de 348 páginas, escrito 
em francês e editado em 1904, pela 
Livraria Charpentier e Fasquelle, em 
Paris. Esta obra tem grande número de 
fotografias e desenhos. 

– O que eu vi e nós veremos, de 100 
páginas, escrito em português, com um 
resumo das experiências do inventor, 
editado em 1913, São Paulo. 

– A conquista do ar pelo aeronauta 
Santos Dumont – 191, com 32 páginas, 
escritas em português, por um de seus 
admiradores. 

Para a edição de tais obras, o 
Instituto, tendo em vista os preços atuais 
para publicações desta espécie, esti- um 
que as despesas não serão inferiores a 
Cr$ 350.000,00, edição de 3.000 volumes 
de 500 páginas cada um. 

Para os trabalhos relativos aos 
artigos esparsos – pesquisas 
bibliográficas e publicação das mesmas 
na edição especial projetada, o Instituto 
prevê uma despesa equivalente a Cr$ 150 
000,00. 

Neste caso, a edição especial em 
aprêço corresponderá a uma despesa de 
Cr$ 500.000,00, pelo menos. 

Como nos achávamos, em princípio, 
de acôrdo em que a dotação prevista (Cr$ 
100.000,00), não poderia atender ao 
custeio da edição e tendo em vista que a 
estimativa feita pelo Instituto Nacional do 
Livro contou com a opinião de um técnico 
em artes gráficas, somos de parecer 
favoráveis ao projeto em aprêço, mediante 
a aprovação de um crédito especial de 
Cr$ 500.000,00, e não de Cr$ 100.000,00. 

Para esse fim, apresentamos a 
seguinte emenda: 

Ao artigo 2º: 
Onde se diz: 
Cr$ 100 000,00 (cem mil cruzeiros) 
Diga-se: 
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 

cruzeiros) 
Sala Joaquim Murtinho, em 22 de 

julho de 1953. – Ismar de Góes, 
Presidente em exercício. – Domingos 
Velasco, Relator. – Apolônio Sales. 
 

– Cesar Vergueiro. – Victorino Freire. – Alvaro 
Adolpho. – Alberto Pasqualini. – Ferreira de 
Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 664 – 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Resoluçao nº 5, de 1953. 
 
Relator: Senhor Gomes de Oliveira. 
1. O projeto de Resolução em aprêço 

extingue um cargo de Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares, padrão "O", vago 
em consequência do falecimento de Americo 
Facó. 

2. Cabe, ao Senado, nos termos do art. 40, 
da Constituição, dispôr sôbre a sua organização, 
criação e provimento de cargos. 

Nada há que opor, ao projeto, sob o ponto 
de vista constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 21 de maio de 
1953. – Aloysio de carvalho, Presidente em 
exercicio. – Gomes de Oliveira, Relator. – Luiz 
Tinoco – Anisio Jobim – Waldemar Pedrosa. – 
Attilio Vivacqua. 

 
PARECER 

 
Nº 665 – 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto 

de Resolução nº 5, de 1953. 
 

Relator: – Senador Ismar de Góis 
O projeto de Resolução nº 5, de 1953, 

apresentado pela Comissão Diretora do Senado, 
extingue um cargo de Redator de Anais e 
Documentos Parlamentares padrão "O", vago 
em virtude do falecimento de seu ocupante 
Americo Facó. 

Trata-se de uma providência adotada pelo 
órgão responsável pela boa marcha dos serviços 
administrativos desta Casa do Congresso. Vem 
ele procurando reajustar funcionalmente os 
quadros de pessoal da Secretaria do Senado, e 
visando não só os atos de novas nomeações, 
bem como o preenchimento dos cargos que se 
vagarem, sempre que se verifique a 
desnecessidade desta medida. 

E uma orientação que vem despertando os 
maiores aplausos, sobretudo porque a sua 
prática não tem acarretado qualquer prejuizo à 
eficiência e rendimento dos serviços. 

No caso em apreço, a medida proposta 
não foge à regra. A extinção do cargo cuja vaga 
ocorreu com o falecimento do mencionado 
servidor se impõe, porquanto o número de 
cargos restantes dessa categoria é suficiente 
para atender às necessidades do serviço. 

Por todos êsses motivos, a Comissão de 
Finanças opina pela aprovação do presente 
projeto de Resolução. 

Sala Joaquim Murtino, 22 de julho de 1953. 
– Ismar de Góis, Presidente em exercício e, 
Relator. – Domingos Vellasco. – Ferreira de 
Souza. – Alvaro Adolpho – Apolônio Sales. – 
Alberto Pasqualini. – Cesar Vergueiro. – Victorino 
Freire. 

 
PARECER 

 
Nº 666 – 1953 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o 

projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1953. 
 
Relator: Senador Alvaro Adolpho. 
1. O Sr. Presidente da República dirigiu ao 

Congresso Nacional mensagem em que solicita 
seja aberto o crédito especial de cinco mil 
cruzeiros (Cr$ 5.000,00), para atender ao 
pagamento de gratificação concedida a Renato 
de Oliveira Greenhatgh, desenhista, referência 
26, do Ministério da Viação e Obras Públicas, de 
acôrdo com o item IV do art. 120 do decreto-Iei 
nº 1.713 de 28 de outubro de 1939. 

O servidor da União é autor do trabalho 
Tabelas Simplificadas para Taqueometria, 
considerada pelos órgãos técnicos daquele 
Ministério como de inegável utilidade para  
o serviço público, notadamente para facilitar  
a execução de trabalhos topográficos. 
 

Sôbre o mérito da obra foi ouvido o 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público e o Consultor Técnico do Ministério 
da Viação e Obras Públicas. 

A gratificação é concedida, tendo em 
vista os artigos 120 do Estatuto do 
Funcionalismo Público Civil da União, e foi 
arbitrado nos têrmos do artigo 123 do mesmo 
diploma, então em vigor. 

2. Somos pela aprovação do projeto 
pelo senado. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de julho 
de 1953. – Ismar de Góis, Presidente em 
exercício. – Alvaro Adolpho, Relator. – Cesar 
Vergueiro. – Domingos Vellasco. – Ferreira 
de Souza. – Victorino Freire. – Apolônio 
Sales – Alberto Pasqualini. 

 
PARECER 

 
Nº 667 – 1953 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 1953 
 
Relator: Senador Alvaro Adolpho. 
1. O Sr. Presidente da República, em 

mensagem que dirigiu ao Congresso Nacional 
submete a consideração dêste o pedido de 
abertura de credito suplementar de Cr$ 
28.000,00 (vinte oito mil cruzeiros), feito pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, para 
atender à despesa com o fornecimento de luz e 
força, indispensáveis aos serviços da Estrada de 
Ferro do Piauí, em virtude de ser insuficiente a 
dotação de Cr$ 2.000,00 constante da Verba 3, 
Consignação I – Subconsignação 04 – 31 – 05 
da lei de meios de 1952. 

Tendo sido a mensagem presidencial 
dirigida ao Congresso a 15 de dezembro de 
1952, quando esta se encontrava em recesso 
não seria mais possível essa suplementação 
dentro do exercício. Daí ter a Câmara dos 
Deputados votado o projeto de crédito 
especial no mesmo sentido, ora submetido 
ao conhecimento do Senado. 

Nada temos a opôr ao projeto que se 
refere a despesa prevista no Orçamento da 
União, com verba insuficiente. 

2. Somos, por isto, pela sua aprovação 
pelo Senado. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de julho 
de 1953. – Ismar de Góis, Presidente em 
exercício. – Alvaro Adolpho, Relator. – 
Domingos Vellasco Cesar Vergueiro. – 
Victorino Freire. – Apolônio Sales. – Alberto 
Pasqualini. – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 668 – 1953 

 
Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 
1950, que dispõe sôbre as contribuições do 
Montepio Civil e dá outras providências. 

 
Relator: – Sr. Vergniaud Wanderley. 
O atual projeto da Câmara dos 

Deputados determina que se proceda, dentro 
de sessenta dias, revisão nas contribuições 
para o Montepio Civil da União, tendo por 
base os atuais vencimentos, remuneração ou 
proventos percebidos pelos respectivos 
contribuintes, tudo de acôrdo com o decreto-
lei 9.595 de 16-8-946. 

A contribuição do serviço, que será de um 
dia de vencimento, remuneração ou provento, 
corresponderá a contraprestação por parte do 
Montepio, de uma pensão mensal, que será 
paga aos herdeiros do contribuinte, na 
proporção de quinze vezes mais. 

Em virtude do novo calculo, a diferença 
de contribuição será cobrada de cada 
contribuinte, em quarenta e oito prestações 
mensais, por desconto em folha, juntamente 
com a nova contribuição. 

O artigo 4º do projeto assegura aos 
servidores federais, a inscrição no Montepio 
Civil da União, desde que, nomeados ou 
admitidos antes da vigência do decreto nº 
5.128 de 31 de dezembro de 1926 tenham 
ficado impedidos de fazê-lo por fôrça da lei 
3.039, de 8-1-916. 

Quer dizer, os funcionários admitidos 
depois da extinção do Montepio em 1916, até 
a criação do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado 
(IPASE) em 1926 e que, por consequência, 
ficaram mais de dez anos na eventualiade de 
sofrerem os perigos causados pela falta de 
uma instituição assistencial, é que se procura 
premiá-los ou ampará-los, permitindo-se se 
inscrevam no agora quasi restaurado 
Montepio. 

Estendendo aos herdeiros do 
servidor federal falecido que tenha 
ingressado no serviço durante aqueles 
dez anos o direito de se inscrever em no 
Montepio, o projeto determina as 
condições para inscrição, a forma das 
contribuições atrasadas, define o que se 
considera herdeiro para efeito de 
percepção de pensão, que são: filhos, 
filhos menores, filhos interditos, que por 
incapacidade física ou moral não possam 
adquirir meios de subsistência; os netos 
orfãos de pai e mãe, as irmãs etc. 

O projeto permite que se inscrevem 
também os membros da magistratura civil 
federal, do ministério público, serventuários 
da Justiça, e proíbe que se restitua as 
contribuições anteriormente pagas ao 
Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado. 

Sob o ponto de vista constitucional nada 
temos contra o projeto, que dispõe sôbre 
medidas de alto alcance assistencial, por 
parte do Poder Público. 

Ao projeto foram apresentadas duas 
emendas, a de número 2 de autoria do 
eminente senador Mathias Olimpio; sob o 
ponto de vista constitucional, nada alegamos 
contra as mesmas. 

Sala Ruy Barbosa, em 28 de novembro 
de 1950. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – 
Vergniaud Wandeley. Relator. – Etelvino 
Lins. – Artur Santos, pela constitucionalidade, 
do projeto, e contra as emendas. – Luíb 
Tinoco, com restriçãos quanto ás emendas. 
– Augusto Meira. – Evandro Vianna, pela 
constitucionalidade do parecer e contra as 
emendas. 

 
PARECER 

 
Nº 669 de 1953 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de 

Lei da Câmara nº 253, de VTEJ, que dispõe 
sôbre as contribuições do Montepio Civil e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Senador Ismar de Góis. 
A Comissão de Finanças, após ouvir 

atentamente o longo e substancioso estudo 
do senador Durval Cruz a respeito do projeto 
de lei da Câmara nº 253, de 1950 – que 
dispõe sôbre as contribuições para o 
Montepio Civil – achou oportuno apresentar 
substitutivo ao projeto apoiando a sua 
decisão nos seguintes pontos: 

a) que não convem ao interêsse público 
em geral, e ao da previdência social, em 
particular, aprovar um projeto de lei que, 
praticamente faz reviver uma instituição em 
face de liquidação total, como seja a do 
Montepio Civil; 

b) que o projeto da Câmara – além de 
isto fazer quando autoriza a inscrição, no 
quadro do Montepio Civil, dos servidores 
públicos, ou de seus herdeiros, que tenham 
sido nomeados entre 1916 e 1926, período 
em que os servidores em apreço não 
contaram com instituto próprio – amplia e 
modifica o sistema de contribuição, dando 
margem a que sejam muito maiores as 
responsabilidades do Tesouro Nacional nesta 
rubrica orçamentaria; 

c) que, em face disso – e atendendo a 
que, de fato, houve uma parcela de tais 
servidores que ficou prejudicada, não 
deixando benefícios a seus legítimos 
herdeiros, pois que faleceram antes da 
criação do Instituto Nacional do Previdência, 
em 1926 – parece mais acertado adotar-se 
um projeto de lei que venha beneficiar 
apenas os herdeiros desses servidores. 

 



177 
 

Sábado 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 7059 
 
Nessas condições, somos de 

parecer favorável ao projeto de lei da 
Câmara nº 253, de 1950, que dispõe 
sôbre as contribuições para o Montepio 
Civil, mediante a aprovação, pelo Senado, 
do substitutivo que abaixo formulamos, 
substitutivo êste que se pauta no princípio 
estabelecido no ítem c dêste parecer e 
importa em parecer contrário a tôdas as 
demais apresentadas ao projeto em 
causa. 

Êste é o nosso parecer. 
 

Substitutivo 
 
Art. 1º – Para efeito de percepção  

de pensão, por parte de seus herdeiros, 
considerar-se-ão como se contribuintes 
houvessem sido, do extinto Montepio 
Civil, os servidores públicos nomeados e 
falecidos entre 1916 e 1926. 

§ 1º – Das pensões dos herdeiros 
que vierem a se habilitar perante o 
Tesouro Nacional serão descontadas em 
quarenta e oito prestações as quantias 
correspondentes às contribuições que 
deveriam ter sido recolhidas pelos 
servidores referidos no artigo. 

§ 2º – O desconto será feito de 
maneira a que, ao termino de quarenta e 
oito meses, os herdeiros passem a 
receber a pensão nas habilitados passem 
a receber a pensão nas mesmas bases 
dos pensionistas em iguais condições. 

§ 3º – A inscrição e a percepção da 
pensão dos herdeiros atingidos por esta 
lei far-se-á na forma da legislação do 
Montepio Civil, obedecidas tôdas as 
alterações posteriores. 

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

Sala Joaquim Murtinho, 22 de julho 
de 1953. – Ismar de Góis, Presidente em 
exercido e relator. – Durval Cruz, vencido. 
– César Vergueiro. – Ferreira de Souza 
impedido quanto ao projeto e vencido 
quanto ao substitutivo. – Domingos 
Velasco. – Apolônio Sales. – Alvaro 
Adolfo. – Alberto Pasqualini. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 

DURVAL CRUZ 
 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 253, 

de 1950, que dispõe sôbre as 
contribuições do Montepio Civil e dá 
outras providências. 

 
O presente Projeto de Lei, nº 253, da 

Câmara dos Deputados, dispõe sôbre a 
revisão das contribuições para o Montepio 
Civil da União, e inclusive autoriza a 
inscrição em seus quadros dos servidores 
federais (ou se já falecidos, de seus 
herdeiros) nomeados ou admitidos antes 
da  vigência do Decreto nº 5.128, de 31 
de dezembro de 1926, e que tenham 
ficado impedidos de fazê-la por fôrça da 
Lei nº 3.089. de 8 de janeiro de 1916. 

A Lei nº 3.089. de 8 de janeiro de 
1916, em seu artigo 107, suspendeu a 
admissão de novos contribuintes para o 
Montepio dos Funcionários Públicos Civis. 
O Decreto nº 5.128, de 31 de dezembro 
de 1926, criou o instituto de Previdência 
dos Funcionários Públicos da União. 

Houve, assim, entre os anos de 
1916 e 1926 um interregno em o qual os 
servidores nomeados ou admitidos nêsse 
período, viram-se ante a circunstância de 
não contarem com a existência do 
instituto de previdência onde pudessem 
recolher as suas contribuições para e 
efeito de assegurar aos seus herdeiros a 
pensão a que êstes tinham direito. 

Com a criação do Instituto de 
Previdência dos Funcionários Públicos da 
União em 1925 – posteriormente 
denominado Instituto Nacional de 
Previdência e, afinal, Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado (IPASE) – os servidores 
federais nomeados ou admitidos entre 
1916 e 1926 passaram então à condição 
de contribuintes do novo órgão cujo 
regime de benefícios e pensões difere 
sensivelmente do antigo Montepio. 

Êsses servidores, de acôrdo com 
informações prestadas à Comissão de 
Finanças da Câmara dos Deputados, 
 

ascendem a cêrca de 15.000; e oferecerão 
ao Tesouro Nacional, em contribuições 
atrasadas, uma arrecadação mensal de 
Cr$ 3.750.000,00; que no fim de 48 mêses 
(prazo que o Projeto estipula para o 
pagamento das contribuições atrasadas) 
corresponderá a uma renda de 180 
milhões de cruzeiros. 

O que se propõe, no Projeto ora em 
exame, em relação a êsses servidores ou 
seus herdeiros, é que lhes seja facultada a 
inscrição no antigo Montepio Civil da 
União, sem que lhes caiba, entretanto, o 
direito de requererem a restituição das 
contribuições que, a partir de 1926, 
consignaram em favor do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores 
do Estado (IPASE). 

Quanto à revisão pròpriamente dita 
das contribuições .a serem pagas ao 
Montepio, o que dispõe o Projeto é que 
essas serão calculadas tendo por base os 
atuais vencimentos, remunerações ou 
proventos; correspondendo a 
contribuição a um dia de vencimentos, 
remuneração ou provento do contribuinte 
(artigo 2º); e a pensão a quinze vêzes o 
valor da respectiva contribuição (artigo 3º). 

É de se assinalar que – tanto através 
dêsses dispositivos como dos demais 
relativos a herdeiros – o Projeto revive em 
tôda a sua estrutura o velho Montepio 
instituido pela Lei nº 912-A, de 31 de 
outubro de 1890, do Govêrno Provisório; e 
com a vantagem, para os contribuintes 
(antigos ou novos), de que as pensões 
serão calculadas tendo-se em vista os 
atuais vencimentos, o que sem dúvida 
aumentará de muito a responsabilidade do 
Tesouro nessa rubrica orçamentária. 

Dêsse modo o Projeto, além de 
reavivar uma instituição pràticamente 
morta, inscrevendo em seus quatros cêrca 
de mais 15 mil contribuintes; ainda 
concorre para acentuar a diferença de 
tratamento entre êsse grupo de servidores 
e a grande massa dos que contribuem 
para o IPASE, descontando à base de 5% 
sôbre o que mensalmente percebem, 
deixando pensões muito aquem das 
estipuladas pelo Montepio; o que quer 
dizer que pagando muito mais para 
receberem muito menos e sem as 
vantagens, quanto a herdeiros, de 
deixarem suas pensões até o grau e na 
forma consentida pelo último. 

É de notar-se, face a um Projeto como 
êsse, que, quando em 1916 o Govêrno, 
através .de dispositivo de uma cauda 
orçamentária (artigo 107, da Lei nº 3.089, de 
8-1-16), achou de proibir a inscrição de 
novos contribuintes para o Montepio Civil da 
União, evidentemente o fêz movido por 
motivos os mais imperiosos. 

Não foi sòmente a precária situação 
financeira desse velho organismo de 
previdência  social que levou o Govêrno a 
essa decisão. Necessàriamente nela inluiu 
a mudança social que a essa época já se 
fazia sentir ante a eclosão do primeiro 
conflito mundial. 

O crescimento do Estado, e sua 
continuada ingerência em assuntos até 
então relegados à iniciativa privada: o seu 
intenso interêsse pela ordem econômico-
social: e ativa participação da mulher na 
vida pública; a sua competição com o 
homem no mercado de trabalho – foram 
fatores que decisivamente influiram na 
recusa do Govêrno de manter um regime 
previdenciário que – além de impor sério 
ônus ao Tesouro, ainda por cima estava 
em completo desacôrdo com o novo 
conceito de previdência social, e cujos 
planos de beneficio tinham que ser 
elaborados tendo-se em vista as novas 
condições de vida. 

Tecemos essas considerações antes 
de entrarmos na análise pròpriamente dita 
do Projeto, a fim de tornarmos bem nítida 
qual a nossa posição face ao mesmo. Não 
somos em princípio contra o seu mérito. 
Julgamos entretanto imprescindíveis 
algumas alterações em seu texto. 

Não compreendemos, por exemplo 
porque logo no artigo 1º se diz que  
a revisão das contribuições será feita à 
base dos atuais vencimentos, 
remunerações ou proventos, tudo de 
acôrdo com o disposto pelo Decreto-Lei 
número 3.595, de 16 de agôsto de 1946. 
 

Êsse decreto-Iei, em seu art. 2º fixou 
pensão máxima, estabelecendo que esta não 
será nunca superior a Cr$ 2.750,00, 
excepção feita da especificada no art. 3º, 
relativa aos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal. 

Mas a regra estabelecida por êsse 
decreto-lei já prevalece; pois que 
dispositivos do art. 29, da Lei nº 488 de 15 
de novembro de 1948, pràticamente anulou 
o teto fixado, permitindo inclusive a 
equiparação entre as pensões do Montepio 
Civil com as do Montepio Militar. 

Já o Projeto estabelece critérios 
diversos, cujas conseqüências na ordem 
financeira nem se pode imaginar de pronto. 
É bastante dizer-se que, as contribuições 
corresponderão sempre a um dia de 
vencimentos, remuneração ou provento, e as 
pensões a quinze vêzes essa contribuição. 

Aparentemente essa é a regra do 
antigo Montepio, quando não o é, quando vai 
mais além. Pois, enquanto nas leis 
anteriores fala-se em a quadragésima quinta 
parte do vencimento ou um dia de ordenado 
(2/3 daquêle), sendo a pensão quinze vêzes 
essa contribuição; no Projeto diz-se: – um 
dia de vencimentos, remuneração ou 
provento para as contribuições; e quinze 
vêzes essa contribuição para efeito de 
cálculo da pensão. 

Nêsse caso, já não haverá mais cálculo 
sôbre um dia de ordenado (expressão usada 
pela Lei 942-A, de 31-1090) e, 
conseqüentemente, sôbre 2/3 do 
vencimento. E nem sôbre a quadragésima 
quinta parte do vencimento (expressão 
usada nas leis seguintes para  significar a 
mesma coisa). 

O que haverá é um cálculo sempre 
aritmético sôbre um dia de vencimento  
(correspondendo à trigésima parte do 
padrão ou classe em que o contribuinte 
estiver provido; sôbre um  dia de 
remuneração (parte fixa, da classe ou 
padrão; e mais parte variável); ou 
vencimento correspondente a comissão); e 
sôbre um dia de provento (recursos da 
inatividade, aposentadoria). 

E a pensão será sempre quinze vêzes a 
quantia descontada quer sôbre o 
vencimento, quer sôbre a remuneração, quer 
sôbre o proveito da inatividade. 

Como se vê, o Projeto, logo de início 
entra em choque com as disposições em 
vigor em matéria de pensão do Montepio 
Civil. Se o Projeto fôr aprovado na forma 
proposta pela Câmara, é de imaginar-se a 
quanto não subirá  o compromisso do 
Tesouro nessa parte da despesa pública, 
muito especialmente se tiver em vista que os 
funcionários contribuintes do Montepio se 
acham providos em cargos finais de carreira, 
percebendo, portanto, os mais altos 
vencimentos ou remunerações do serviço 
público civil. 

Por outro lado, sôbre o que se 
considera herdeiros do contribuinte para o 
efeito de percepção de pensão, o Projeto 
revigora dispositivos do antigo Montepio 
Civil, incluindo entre as beneficiadas as 
filhas casadas, deixando naturalmente a 
interpretação dos casos singulares a cargo 
dos órgãos competentes do Ministério da 
Fazenda, a qual certamente deverá ser feita 
à luz do que dispõem o Decreto 22.414, de 
1934, e Decreto-Lei nº 9.595, de 16 de 
agôsto de 1940. 

De acôrdo com o artigo 6º do Projeto, 
são herdeiros do contribuinte para efeito de 
percepção de pensão, a viúva as filhas 
solteiras, .viúvas, casadas, ou desquitadas; 
os filhos menores de 21 anos, legítimos, 
legitimados ou reconhecidos; os filhos 
adotivos; os filhos dos desquitados, 
legalmente reconhecidos; os filhos 
interdictos, embora  maiores de 21 anos, 
que, por incapacidade física ou moral, não 
possam adquirir meios de subsistência; os 
netos, órfãos de pai e mãe; as mães viúvas 
ou solteiras, bem como as desquitadas, 
desde que por ocasião da morte do de 
ilegível viviam efetivamente separados; as 
irmãs germanas ilegível solteiras, casadas 
e viúvas, bem como as desquitadas. 

É interessante que o Projeto, 
relacionando tantos herdeiros, não  
tenha computado entre êsses, os irmãos 
inválidos, incapacitados de proverem  
a sua própria subsistência conforme o 
estabelecido em leis anteriores, quando 
 

justo seria que o fizesse, já que procura 
restabelecer a sucessão em medida quase 
semelhante à estipulada pela Lei 842-A, 
de 1890 e Decreto 22.414,  de 1934. 

Um outro aspecto do projeto que 
convém salientar-se, é o que dispondo 
sôbre o pagamento das contribuições 
atrazadas, estabelece uma tabela 
altamente compensadora para o 
contribuinte, com evidentes prejuízos para 
o Tesouro Nacional. 

Êsse aspecto do projeto, se 
comparado com um outro – o que proibe 
ao contribuinte o direito de pedir restituição 
ao IPASE das contribuições anteriormente 
pagas – leva-nos à seguinte verificação: 

Por um lado, oferece-se ao IPASE, 
sem maiores justificativas, um patrimônio 
que em verdade não lhe pertence, 
inclusive outorgando-lhe a posse sôbre os 
pecúlios especiais a que têm direito os 
seus contribuintes; pecúlio êste que se 
reveste das características de seguro 
social a ser entregue à família ao mesmo, 
quando por ocasião de sua morte. Por 
outro, nega-se ao Tesouro a quantia 
realmente devida pelos que dêle irão 
perceber pensão, facilitando-lhes inclusive 
o pagamento, em 48 prestações, de 
quantia muito aquem da verdadeira. 

Temos, assim, que enquanto o Projeto 
se mostra magnânìmo em relação ao 
IPASE – oferecendo-lhe todos os recursos 
capitalizados desde 1925 pelos contribuintes 
que agora ingressarão, se quizerem, no 
Montepio Civil; na parte que toca ao Tesouro 
revela-se o mesmo inteiramente ao lado do 
contribuinte; pois que além de oferecer-lhe a 
possibilidade de melhores pensões a menor 
preço, ainda o favorece em relação a 
atrazados, estabelecendo condições as 
mais vantajosas, isso sem atentar para os 
interêsses deste último, ou seja, o  
Tesouro. 

Para que se tenha uma idéia sôbre 
quais sejam as condições financeiras do 
Montepio Civil e Militar da União, é 
bastante citar-se os seguintes dados do 
Balanço Geral da União relativo ao 
exercido de 1952. 

Para uma despesa realizada de Cr$ 
353.899.282,10 (montepio civil e militar), 
arrecadou-se uma receita de Cr$ 
90.433.248.90, significando um deficit de 
Cr$ 263.466.033,20. 

O Montepio Civil entrou com uma 
receita de Cr$ 7.759.836.20, enquanto o 
Militar com a restante quantia de Cr$ 
82.673.392,70. Embora o Balanço não 
especifique as despesas separadamrente, 
e de se estimar a do Civil em cêrca de 50 
milhões de cruzeiros. 

Note-se, entretanto, que enquanto o 
Montepio Militar não foi extinto; isto é, tem 
recebido novos cantribuintes todos êsses 
anos; o Montepio Civil foi paralizado em 
1916, daí para ca não recebendo outros 
contribuintes, senão os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, após a 
autorização contida do Decreto nº 5.137, 
de 5 de janeiro de 1927. 

Não é preciso d!zer mais. A 
disparídade entre a receita do Montepio 
Civil e Militar e a despesa do Tesouro em 
relação aos seus contribuintes é de tal 
ordem, que a Comissão de Finanças desta 
Casa não poderá aprovar Projeto como 
êsse sem ponderar precisamente o grau 
de sua responsabilidade no caso. 

Repetimos, ao finalizar êste parecer, 
que não nos move a intenção de propor a 
rejeição do presente Projeto. 

De fato, justifica-se que o Govêrno 
procure um meio de ilegivel os servidores 
federais nomeados entre 1916 e 1926; 
oferecendo-lhes, nesta, oportunidade a 
possibilidade de ingressarem no Montepio 
Civil da União, orgão ao qual deveriam 
pertencer. É indispensável, contudo, que 
essa medida não venha importar em 
demasiados sacríficios para o Orçamento 
Público. Por outro lado no tocante às 
pensões em geral, há ilegivel de que se 
estabeleça um indispensável teto, a fim de 
que não venham cotas sobrecarregar o 
Tesouro, oferecendo vantagens e ilegivel 
aos que ilegivel se beneficiará. Se a lei nº 
480 de 15 de novembro de ilegivel 
rompeu ilegivel o ilegivel estabelecido 
ilegivel Decreto-lei nº 9.595, de 
 ilegivel de agôsto de 1946, o fiz porque 
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o teto então fixado estava aquem dos 
aumentos concedidos pela revisão ali 
autorizada. Essa não é razão bastante, 
entretanto, para que não voltemos a fixar um 
teto em defesa não só do Tesouro, mas da 
própria justiça social. Pois, nunca poderão as 
demais instituições de previdência social 
conceder pensões em geral, há necessidade 
de do Montepio Civil, muito especialmente se 
não houver um teto máximo para as mesmas. 

Êsse teto torna-se tanto mais 
necessário, quando se verifica que o Projeto 
altera a forma de contribuição, fazendo-a 
igual a um dia de vencimento, remuneração 
ou provento; e não igual a um dia de 
ordenado; isto é, à diária correspondente a 
dois têrços do vencimento. 

E tendo em vista êsses aspectos e 
certos de que se os mesmos fôrem 
corrigidos, podemos fazer justiça sem 
acrescer-se de muito as responsabilidades 
do Tesouro, e sem beneficiar-se demais aos 
que a recebem, que somos pela aprovação 
do Projeto, ressalvadas as emendas. 

Antes de passarmos ao exame das 
emendas, e de apresentarmos as nossas, 
parece-nos oportuno assinalar que o 
presente projeto foi enviado ao Ministério da 
Fazenda para que sôbre êle se pronunciasse. 
O Ministério ofereceu uma série de 
sugestões, as quais não pudemos acolher 
em virtude do sistema que preferimos seguir, 
qual seja o de, apenas, corrigir as falhas mais 
graves do projeto. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Acrescente-se onde couber: 
Art. – São extensivas às pensionistas do 

Montepio Civil, filhas ou irmãs solteiras do 
contribuinte viúvo, falecido no regime do 
Decreto número 22.414, de 30 de janeiro de 
1933, as vantagens constantes do art. 5º do 
Decreto-lei nº 5.595, de 16 de agôsto de 
1946. 

 
Justificação 

 
Nada mais justo que a emenda. O artigo 

que se oferece como emenda, visa outorgar 
às filhas e irmãs solteiras do contribuinte, os 
mesmos direitos concedidos pelo art. 5º do 
Decreto-lei número 5.595, de 16 de agôsto 
de 1946. 

Por êsse artigo, a filha do contribuinte 
que após a morte dêste vier a casar-se, nem 
por isso perderá a pensão do montepio, salvo 
se couber à viúva do mesmo contribuinte em 
reversão nos têrmos do art.1º da Lei nº 571, 
de 3 de novembro de 1937. 

Logo, não existindo viúva, o beneficio 
da pensão passará à filha do contribuinte 
falecido, ainda que casada. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 
1950 – Kerginaldo Cavalcanti 

Parecer sôbre A 
 

EMENDA Nº 1 
 
A emenda nº 1, de autoria do senador 

Kerginaldo Cavalcanti, torna extensiva a 
pensão do Montepio Civil da União às filhas, 
ou irmãs solteiras, da contribuinte viúvo, 
falecido no regime do Derreto nº 22.414, de 
30 de janeiro de 1933. 

Pelo regime do Decreto nº 22 414, de 
30 de janeiro de 1933, a filha solteira, de 
contribuinte viúvo e falecido, que viesse a 
casar-se, perderia a pensão que daquele 
recebia. 

O Decreto-lei nº 9.595. de 16 de agôsto 
de 1946, alterou êsse regime, estabelecendo 
que a filha solteira que viesse a casar-se 
(filha de contribuinte viúvo não perderia a 
pensão em cujo gôzo já estivesse. A filha 
solteira que viesse a casar-se só perderia a 
pensão no caso de existir viúva do 
contribuinte, para a qual, segundo o disposto 
pelo art. 1º da Lei nº 571, de 3 de novembro 
de 1947, reverteria a pensão daquela em 
favor da última. 

O propósito da emenda, portanto, é o de 
fazer retroagir os efeitos disposto pelo art.5º 
do Decreto-lei número ilegível, de 16 de 
agôsto de 1946, às filhas (de contribuinte 
viúvo) que ilegível sob o regime do Drecreto 
número 22.414, de 30 de janeiro de 1933. 
 

Em verdade a emenda tem a sua 
razão de ser, pois que procura corrigir 
defeito que a lei nem sempre pode 
prever. Possuindo contribuinte viúvo 
duas filhas é possível, por exemplo, 
que uma tenha se casado sob o regime 
do decreto 22.414, de 30 de janeiro de 
1933 e outra sob o regime do Decreto-
lei n.º 9.595, de 16 de agôsto de 1946. 

Enquanto a primeira perdeu a 
pensão, a segunda permaneceu no 
gôzo da mesma. 

À primeira vista parece injusta a 
situação: duas filhas casadas, de um 
mesmo contribuinte viúvo e falecido, 
uma recebendo pensão e outra não. 
Mas é preciso atentar-se para o regime 
que prevalecia à época do casamento 
de cada uma delas. Uma foi, pode se 
dizer infeliz nesse sentido. Outra, ao 
contrário. 

Mas, que pode o legislador fazer 
num caso como êsse? Determinar que 
a lei retroaja, dispondo que o gôso de 
pensão perdida seja renovado? 

Parece-nos que sendo o escopo 
primordial da lei não criar privilégios – 
concedendo idênticas vantagens a 
todos que nas mesmas condições 
estiverem – não haverá mal algum em 
que, nesta oportunidade, corrija-se a 
diversidade de situação criada pelo, 
decreto 22.414, e Decreto-lei n. 9.595. 

Somos, por conseguinte, favorável 
à emenda. 

 
EMENDA N. 2 – DA COMISSÃO DE C. 

JUSTIÇA 
 

I – Substitua-se o art. 8.º pelo 
seguinte: 

"Art. 8º Aos servidores que 
requereram a inscrição de que trata o 
artigo 4º é facultado continuarem a 
contribuir para o I.P.A.S.E.; 

a) para tôdas as modalidades de 
beneficios a que corresponderem as 
suas inscrições, nos têrmos do Decreto-
lei n. 3.347, de 12-6-41 e legislação 
anterior; 

b) sòmente para os pecúlios 
instituidos, tomando-se por base a sua 
idade e a sua situação à data de 
vigência da presente lei. 

§ 1º – Aos que não se valerem 
dessa faculdade não se restituirão as 
contribuições pagas. Serão os seus 
pecúlios saldados, em correspondência 
com o montante dessas contribuições. 

§ 2º – Dentro de 60 dias, a contar 
da publicação desta lei, o Poder 
Executivo baixará, pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, as 
instruções para a efetivação do disposto 
neste artigo, inclusive as tabelas para o 
fim constante da alínea b do § 1º. 

§ 3º – Os benefícios a que se refere 
êste artigo serão, por morte dos seus 
instituidores, pagos aos seus 
beneficiários sem prejuízo do montepio 
que deixarem em virtude da inscrição 
feita nos têrmos do art. 4º. 

II – Acrescente-se um artigo, que 
será o 9º, nos seguintes têrmos: 

Art. 9º O disposto no art. 8º e seus 
parágrafos estende-se aos servidores 
beneficiados pelo artigo 4º contribuintes 
de outras instituições autárquicas de 
previdência e assistência social, no que 
fôr aplicável aos benefícios a que nelas 
tenham direito". 

III – Altere-se, em conseqüência, a 
numeração dos artigos 9.ilegível. 10, 11 
e 12, que deverão passar a ter 
respectivamente. os ns. 10, 11, 12 e 13. 

 
Justificação 

 
O projeto, louvável nos seus 

objetivos, melhora os benefícios do 
Montepio Civil da União e regulariza 
situações injustas que se ocriaram em 
virtude de lei nº 3.089 de 8-1-1916. 

Os cidadãos que ingressaram no 
serviço público desde aquela data até 
fins de 1926, privados que foram de se 
inscrever como contribuintes do Mon- 
 

t e p i o , poderão ser inscritos, o que 
representará medida de inteira justiça. 

O art. 8º, entretanto, merece reparos. 
Se é razoável que o Ipase e as outras 
instituições de previdência social em que 
tenham ingressado conservem as 
contribuições recebidas, uma vez que 
correram os riscos de auxílios devidos em 
casos de morte, não é, absolutamente, 
defensável que cessem por completo as 
obrigações desses institutos quando no 
seu regime de benefícios estejam previstos 
peculios que, de certo modo, constituem 
seguros, ou, mesmo, capitalização de 
recursos em favor das famílias dos 
contribuintes, tanto mais quanto as 
contribuições foram pagas durante mais de 
vinte anos. 

A solução preconizada nesta emenda 
concilia os interêsses de tais instituições com 
os dos contribuintes. 

Por outro lado, procura-se deixar 
impresso em dispositivo legal o que já é 
doutrina pacífica na jurisprudência dos 
nossos tribunais, quanto a possibilidade da 
acumulação de pensões, consideradas 
estas como patrimônio constituído em favor de 
terceiros mediante prolongados sacrifícios 
de seus instituidores. 

Sala Ruy Barbosa, 21 de novembro 
de 1950 – Mathias Oiympio. 

Parecer sôbre a 
 

EMENDA Nº 2 
 
A emenda nº 2, de autoria do Senador 

Mathias Olympio, é em todo sentido justa. Já 
no texto do parecer, chamamos a atenção da 
Comissão para o fato de o Projeto entregar ao 
Ipase, sem maiores justificativas, tôdas as 
contribuições dos que passarem para o 
Montepio proibindo inclusive que venha o 
contribuinte dêste último pertencer a 
aquele, simultaneamente. 

A emenda propõe que o Ipase 
permaneça na posse das contribuições na 
parte relativa a pensões, estabelecendo que 
na referente a pecúlios caiba ao contribuinte 
o direito de assegurá-los à família. 

Diz o Senador Mathias Olympio, com 
muita propriedade, que é justo conservem as 
instituições de previdência as contribuições 
recebidas, uma vez que correram a risco de 
auxílios devidos em caso de morte. Mas que 
não é absolutamente defensável, cessem 
por completo as suas obrigações no que 
concerne a pecúlios, pois que os mesmos se 
revestem das características de autenticos 
seguros. 

Por outro lado, a emenda propõe que 
seja assegurado ao contribuinte o direito de 
permanecer também, se quiser, na 
qualidade do contribuinte do Ipase. 

Quando a essas duas proposições – a 
que assegura o direito ao pecúlio e a que 
permite a permanência no Ipase – somos 
favoráveis. 

Somos contrários, entretanto, à que 
estende os benefícios desta lei aos que 
forem contribuintes do outras “instituições 
autárquicas de previdência social", quando 
beneficiados pelo art. 4º do projeto. Isto é, 
quando nomeados antes da vigência do 
Decreto 5.128, de 31 de dezembro de 
1926, e após a extinção do montepio. 

Não atentamos para quais sejam esses 
a que o dispositivo proposto pela 
emenda se refere. Se servidores federais 
nomeados entre 1916 e 1926, só poderiam 
ser contribuintes do Ipase e não de 
o u t r a s  instituições autárquicas de 
previdência social". 

Daí sermos contrários à emenda nesta 
parte. 

Desse modo apresentamos a seguinte 
 

SUB-EMENDA 
 
Suprima-se a parte da emenda que diz 

o seguinte: 
“O disposto no art. 8º e seus 

parágrafos estende-se ags srrvi estende-se 
aos servidores beneficiados pelo Art. 4º 
contribuintes de outras instituições autárquicas 
d e  previdencia e assistência social, no que 
fôr aplicável aos benefícios a que nelas 
tenham direito". 

 

EMENDA Nº 3 
 

Art. 4º – Acrescente-se, entre 
"servidores federais" e "é assegura-da", 
as seguintes palavras; "... ativos ou 
inativos". 

 
Justificação 

 
Trata-se de tornar mais claro o 

pensamento do legislador – expresso na alínea 
"a" do parágrafo primeiro do mesmo artigo – de 
que a lei em preparo atingirá tanto os ativos 
como os inativos admitidos antes da criação do 
Instituto de Previdência (Decreto nº 5.128, de 
21 de dezembro de 1926) e não contribuintes 
ainda do Montepio Civil da União em virtude do 
disposto no artigo 107 da lei nº 3.089, de 8-1-
1916. 

Sala das Sessões,. 9 de julho do 
v951 – Mozart Lago. 

 
PARECER À E M E N D A  N º  3 
 
A emenda em aprêço, de autoria 

do Senador Mozart Lago, manda incluir 
entre as expressões "servidores 
federais" e "é assegurado" , do artigo 
4º do projeto, as palavras "...ativos ou 
inativos". 

A modificação sigerida pela 
emenda é redundante, pois a expressão 
– servidores federais – diz respeito 
tanto aos ativos como inativos. O 
propósito da emenda, está visto, é o de 
não deixar dúvidas quanto ao alcance 
do disposto no artigo 4º em relação aos 
inativos. 

Considerando que a intercalação 
das palavras pedidas pela emenda não 
prejudica o projeto, não o restringe e 
nem o amplia, somos de parecer que a 
mesma pode ser aprovada. 

 
EMENDA N º  3-A 

 
Os atuais contribuintes civis do 

montepio militar, em exercício ou 
aposentados, poderão optar pelo 
montepio civil, desde que o requeiram, 
dentro do prazo de sessenta dias, 
independentemente das contribuições 
previstas no artigo 4º. 

 
Justificação 

 
Trata-se de facultar aos atuais 

contribuintes do Montepio Militar o 
mesmo regime estabelecido para o 
Montepio Civil dos contribuintes civis.  

Desde que, há anos, já inscritos no 
montepio militar tendo pago as 
importâncias correspondentes a joia e 
contribuição não tem débito a pagar a 
êsse titulo. 

Faculta-se-lhes aumentar as suas 
contribuições de dois terços para um dia de 
vencimentos, para a obtenção de melhor 
pensão, na forma do projeto. 

Os atuais contribuintes do montepio são: 
os juizes e membros do ministério público da 
Justiça. Militar, os oficiais honorários e 
graduados da extinta Diretoria de 
Contabilidade de la Guerra, os docentes, os 
escreventes do Ministério da Guerra, os 
funcionários da extinta Secretaria da Guerra 
Decreto-lei nº 196, de 22 de janeiro da 188; 
Decreto-lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938 
artigo 400; Decreto nº 3.695, de 6 de fevereiro 
de 1939: Decreto-Lei nº 1.315 de 2 de junho de 
1939; Decreto-lei nº 1.803, de 24 de novembro 
de 1939; Decreto-lei nº 9.798, de 9 de 
setembro de 1946 e Decreto-lei nº 9.830 de 11 
de setembro de 1946. 

Sala Joaquim Murtinho, 15 de abril 
de 1952. – Mathias Olympio. 

 
PARECER A EMENDE 3-DA 

 
A emenda de autoria do Senador Mathias 

Olympio, estabelece que os atuais 
contribuintes civis do Montepio Militar, em 
exercido ou aposentados, possam optar pelo 
Montepio Civil, desde que o requeiram no 
prazo de sessenta dias, ficando desobrigados, 
entretanto, das contribuições atrasadas 
previstas no artigo 4º da Projeto. 
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A emenda, tendo em vista o 
disposto pelo projeto tal como nos foi 
prometido pela Câmara dos 
Deputados, objetiva dar aos 
contribuintes civis do Montepio Militar 
(Juizes e Membros do Ministério 
Público da Justiça Militar; oficiais 
honorários e graduados da extinta 
Diretoria de Contabilidade da Guerra; 
os docentes e escreventes do 
Ministério da Guerra) um regime de 
montepio em .melhores condições, 
uma vez que, conforme esclarecemos 
no texto do parecer ao projeto, êste 
último refere-se a contribuição de um 
dia de vencimentos, fugindo, assim, à 
regra geral dos dois terços que tanto 
prevalecia para o extinto Montepio 
Civil como prevalece para o atual 
Montepio Militar. 

A emenda não pode sofrer 
contestação. É justa que se dê aos 
contribuintes civis do Montepio Militar 
a oportunidade de receberem 
benefícios iguais .que os concedidos 
aos mesmos contribuintes (civis) do 
Montepio Civil. 

Acontece, apenas, que, restará 
desigualdade de tratamento se se der 
o direito de opção a todos os atuais 
contribuintes civis do Montepio Militar. 
Não. Se o projeto refere-se, apenas, 
aos servidores públicos nomeados 
entre 1916 (data da extinção do 
Montepio Civil) e 1926 (data de criação 
de novo instituto de previdência), dê-
se então o direito de opção, apenas, 
aos contribuintes civis do Montepio 
Militar que tenham sido nomeados 
entre 1916 e 1926, pois, possível lhes 
é negar que, inscreveram-se no 
Montepio Militar, porque o Civil foi 
extinto, não lhes convindo, depois, em 
1926, entrar para o quadro de 
contribuintes do IPASE. 

Dêste modo, e tendo em vista não 
ampliar a faixa de concorrência 
(nomeados entre 1916 e 1926) dos 
que poderão ingressar no Montepio 
Civil, somos de parecer favorável à 
emenda mediante a aprovação da 
seguinte: 

 
SUB-EMENDA À EMENDA Nº 3-A 

 
Suprima-se a expressão: 
"Os atuais..." 
E diga-se: 
"Os contribuintes civis do 

Montepio Militar, nas mesmas 
condições dos servidores federais a 
que se refere o artigo 4º desta  
lei,... (continua o texto da emenda,  
em exercício ou aposentados, etc., 
etc.). 

Em conclusão, opinamos 
favoravelmente ao projeto nº 253, de 
1950, desde que se leve em 
consideração o parecer que emitimos 
sôbre cada uma das emendas que lhe 
foram a apresentadas, e respectivas 
sub-emendas que sugerimos, bem 
como as emendas que adiante 
formulamos, com o ilegível de 
melhorar as condições da proposição 
sob nosso exame. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Ao art. 3º, acrescentem-se os 

seguintes parágrafos: 
§ 1º Em nenhum caso será paga 

aos funcionários públicos civis da 
União pensão do montepio superior a 
Cr$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
cruzeiros) mensais; 

§ 2º. Ficam elevadas para Cr$ 
7.995,00 (sete mil novecentos e 
noventa e cinco cruzeiros) mensais a 
pensão do Montepio e a Cr$ 533,00 
(quinhentos e trinta e três cruzeiros) .a 
contribuição mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal: 

§ 3º No caso em que  
a contribuição a ser recolhida, 
multiplicada por 15, der quantia maior 
que a fixada pelo § 1º, pode  
o contribuinte requerer que o cálculo  
de sua contribuição seja feito sôbre  
o vencimento de maior padrão ou 
classe. 

 
Justificação 

 
A emenda tem por objetivo evitar a 

concessão de pensões demasiado 
elevadas, mantendo-se inclusive 
critérios admitidos em leis anteriores. 
Se o Decreto-lei nº 9.595, de 16 de 
agôsto de 1946 estabeleceu teto 
máximo para a pensão de montepio em 
geral e para a pensão de montepio dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
fixando as primeiras em Cr$ 2.750,00 e 
as segundas em Cr$ 4.500,00; não há 
como deixar-se de obedecer a 
semelhante critério, quando se promove 
a elaboração de nova lei dispondo 
sôbre contribuições e pensões do 
Montepio Civil da União. 

As quantias máximas fixadas no 
Decreto-lei nº 9.595, de 16 de agôsto de 
1946, foram calculadas à base dos 
vencimentos anteriores à Lei nº 438 de 
15 de novembro de 1948. 

As quantias máximas propostas pela 
emenda obedecem aos seguintes critérios: 

a) para as pensões de Montepio 
geral, a 2/3 do vencimento mensal da 
letra "O" (Cr$ 8.400,00); 

b) para a pensão dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, e respectiva 
contribuição mensal, o cálculo baseou-
se no caso de exceção previsto pelo 
artigo 3º do Decreto-lei nº 9.595, de 16 
de agôsto de 1946, combinado com o 
disposto pelo Decreto-lei nº 6.788, de 
14 de agôsto de 1944, que dispõe sôbre 
o Montepio dos Ministros em aprêço. A 
contribuição de Cr$ 533,00 
correspondem à quadragésima quinta 
parte do vencimento, ou a um dia de 
ordenado (dia calculado sôbre 2/3 do 
vencimento). A pensão corresponde, de 
acôrdo aliás com o determinado pelo 
Projeto, a 15 vezes essa contribuição. a, 

Verifica-se, assim, que de acôrdo 
com a emenda, só há exceção para os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e na parte concernente à contribuição 
mensal, conforme o estabelecido em 
leis anteriores. 

O proposto pelo § 3º da emenda, 
visa a evitar que o contribuinte venha, a 
contribuir com quantia que, multiplicada 
por quinze, some quantia superior à 
fixada pelo § 1º. 

A medida é a um tempo defesa do 
Tesouro e do contribuinte. Nem aquele 
ficará obrigado a pagar pensões 
superiores a dois têrços do padrão ou 
casse "O"; e nem o último ver-se-á ante 
a circunstância de pagar contribuição 
sôbre uma remuneração de, por 
exemplo, Cr$ 15.000,00 e deixar 
pensão inferior a Cr$ 7.500,00. Não. 
Nesse caso o contribuinte pagará sôbre 
o vencimento fixo do padrão por classe 
maior, ou seja, o da classe "O". 

A emenda nesta parte constitui. 
portanto, uma limitação ao critério fixado 
pelo projeto quanto às contribuições a 
serem recolhidas ao montepio e suas 
conseqüentes pensões. 

A regra geral – um dia de 
vencimento, remuneração ou provento – 
não deixará de prevalecer; mas será 
limitada quando concorrer para pensões 
superiores ao máximo que se propõe na 
emenda. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Na letra b, § 1º, do art, 4º, suprima-se: 
"das importâncias constantes da 

tabela seguinte: 

Percepção Mensal Débito total Prestação mensal 

 Cr$ Cr$ 
   
Até Cr$ 3.720,00.................................................. 6.000,00 125,00 
De mais de Cr$ 3.720,00 até Cr$ 7.230,00.......... 12.000,00 250,00 
De mais de Cr$ 7.230,00...................................... 18.000,00 375,00 

 
 

E conclua-se o inciso b, seguindo as 
palavras: “percebem mensalmente", com o 
seguinte: 

“serão calculadas pelos órgãos 
competentes do Ministério da Fazenda 
mediante entendimentos com a direção do 
Montepio Civil da União”. 

 
Justificação 

 
A emenda tem por objetivo evitar 

desigualdades no pagamento das 
contribuições e jóia atrasadas para o 
Montepio. 

De acôrdo com a fórmula proposta 
pelo projeto – fórmula essa aliás arbitrária, 
pois que não encontramos uma justificação 
sequer para a mesma – o Tesouro  
será altamente prejudicado, uma vez  
que, no cálculo, não entra o tempo de 
serviço e a situação funcional do 
contribuinte durante o período de 1916 a 
1926. 

Por sua vez, a tabela proposta pelo 
projeto pode até mesmo prejudicar 
individualmente a muitos contribuintes, 
determinando a série inevitável de 
recursos que tôda medida arbitrária 
produz. 

Aceita a emenda, o cálculo 
correspondente aos atrasados será feito 
pelos órgãos competentes do Ministério da 
Fazenda (o serviço de Pessoal) em 
combinação com a direção do Montepio 
Civil da União. 

É possível que a medida importe em 
pesquisas e trabalhos para o Serviço de 
Pessoal da Fazenda, mas estamos certos 
de que é o único meio de se evitar 
desigualdades no pagamento, 
arbitrariedades nos cálculos e prejuízos 
para o Tesouro. 

Aceitar-se a tabela estabelecida pelo 
projeto é insistir em desigualdade de 
tratamento entre os antigos e os novos 
contribuintes do Montepio. Enquanto 
aqueles pagaram segundo cálculos 
precisos, êstes pagarão segundo uma 
tabela arbitrária. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Suprima-se o art.7º do projeto, assim 

redígido: 
"Os membros da Magistratura Civil 

Federal, do Ministério Público Civil da 
União e os serventuários da mesma 
Justiça, bem como os seus herdeiros, 
poderão gozar dos benefícios desta lei, 
dêsde que nela estejam enquadrados e 
o requeiram na forma dos Artigos 4º e 
5º". 

 
Justificação 

 
Não se justifica a exceção criada pelo 

Projeto. Se o projeto dispõe, sôbre a 
revisão de contribuições para o Montepio 
Civil da União e autoriza, por outro lado a 
inscrição dos servidores federais 
nomeados ou admitidos entre 1916 e 1926 
e se – os membros da Magistratura e do 
Ministério Público e os seus serventuários 
não se enquadram entre aqueles que o 
artigo 4º se refere – não há como acolher o 
disposto pelo artigo 7º, cuja supressão 
propomos. 

Se ao contrário, as pessoas 
mencionadas no artigo 7º são consideradas 
servidores federais para efeito de inscrição 
no Montepio, não vindo assim a  
ser exceção; o artigo então não tem  
razão de ser, pois que especifica o que 
 

o dispositivo geral (artigo 4º) já considera. 
Mas, não é só por essa razão que 

propomos a supressão do artigo, No que 
concerne à Magistratura e Membros do 
Ministério Público, só há uma exceção, a 
configurada pelo Decreto nº 5.137, de 14 
de janeiro de 1927, que autorizou a 
inscrição dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal no Montepio. 

Se os demais Juízes, e Membros do 
citado Ministério, necessitam ser 
contemplados com o mesmo direito, que 
então se elabore um projeto de lei 
específico, conforme se fez, e se vem 
fazendo em relação aos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 

O que é lógico é que, um Projeto em 
que se dispõe sôbre revisão de 
contribuições, permitindo-se inclusive a 
inscrição dos servidores federais 
nomeados entre 1916 e 1926, disponha-se 
também sôbre a inscrição de parte das 
pessoas citadas no artigo, isto é, sòmente 
daquelas que foram nomeadas ou 
passaram a exercer os seus cargos entre 
os anos de 1916 e 1926. 

E os demais,que a lei anterior também 
não contempla? Aqueles que não foram 
nomeados no período limitado a que o 
projeto se oferece? 

Permanecerão de fora do Montepio 
por certo, quanto justo seria que também 
ingressassem em seu quadro. 

Daí parece-nos que, se a intenção do 
legislador é a de autorizar a inscrição, no 
Montepio das pessoas citadas, deve essa 
intenção ser concretizada segundo uma 
fórmula geral, isto é, através uma lei 
específica para as mesmas, em que todos 
os casos sejam atendidos. 

Aceitar-se o artigo como está redigido 
(e dentro do espírito do projeto só poderia 
ter sido assim redigido), é privilegiar-se 
uma parte de classe numerosa: admitindo 
que só os nomeados entre 1916 e 1926 
têm êsse direito. 

Sala Joaquim Murtinho, de julho de 
1953. 

É lido o enviado às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças, o 
seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Nº 19 DE 1953 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º Fica aposentado, com os 

vencimentos integrais e a gratificação 
adicional a que tiver direito por tempo de 
serviço, o Servente, classe ilegível, 
Benedito Afonso de Araújo, nos têrmos do 
art. 191, item ilegível da Constituição 
Federal, combinado com o art. 234 do 
Regulamento dessa Secretaria. 

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

 
Justificação 

 
A Constituição Federal, em seu 

artigo 191,§ 3º, estabelece que o 
ilegível será aposentado, por invalidez 
ou compulsòriamente aos 70 anos de 
idade. 

Tendo em vista o que foi deplorado 
pelo Serviço de Biometrio do Ministério da 
Educação e Saúde e, por se encontrar 
licenciado desde 22 de fevereiro  
de 1951, a Comissão Diretora, em 
obediência ao disposto no artigo 218 do 
Regulamento desta Secretaria  
vem propor lhe seja concedido apo- 
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sentadoria, o que faz apresentando 
Projeto de Resolução em apreço. 

Sala das Sessões, em 24 de julho de 
1953, – Marcondes Filho – Alfredo Neves 
– Vespasiano Martins – Francisco Gallotti 
– Ezequias da Rocha – Prisco dos Santos 
– Costa Pereira. 

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Financas. 

Deixam de comparecer os Senhores 
Senadores: 

Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Mathias Olympio. 
Plinio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Velloso Borges. 
Assis Chateaubriand. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Julio Leite. 
Walter Franco. 
Carlos Lindemberg. 
Attilio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Euclydes Vieira. 
João Villasbôas. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira (19). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a 

hora do expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador 

Vivaldo Lima, primeiro orador inscrito. 
O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, o "O Jornal", 
de ontem, publicou em destaque, sob o 
título "Aproveitamento das Riquezas da 
Amazônia em Prazo Record", a seguinte 
notícia, que não poderia deixar de 
repercutir jubilosamente no seio das 
bancadas da Amazônia nesta Casa do 
Congresso Nacional. 

O Sr. Artur Cesar Ferreira Reis, que 
acaba de ser nomeado pelo presidente da 
República para o cargo de superintendente 
do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, concedeu-nos, ontem, uma 
entrevista a respeito das primeiras 
providências a serem tomadas par aquele 
órgão. 

A lei que criou o Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia, em 
decorrência do art. 199 da Constituição 
Federal – disse-nos inicialmente, o Sr. 
Cesar Ferreira Reis – fixou as linhas 
mestras do grande trabalho que teremos 
de realizar, visando, como bem afirmou 
há anos, em Manaus, em discurso de 
repercussão internacional, o presidente 
Getúlio Vargas, a transformar a Amazônia 
brasileira, de mera página de geografia 
física, em capítulo de histórla da 
civilização. 

Pela lei, haverá um superintendente, 
que o chefe do govêrno entendeu que 
deveria ser ou, uma comissão ou 
Conselho de Planificação, integrado por 
seis membros técnicos de apurada 
capacidade, também de nomeação do 
presidente da República, e nove 
representantes dos Estados e Territórios 
da área que deve ser trabalhada. Essa 
comissão sob minha presidência, deverá 
traçar, no prazo mínimo de três meses, 
um primeiro plano, ou seja, o plano de 
emergência, disciplinando obras já em 
realização, dentro das verbas 
orçamentárias em vigor, abrangendo 
também aqueles empreendimentos que 
sejam considerados ilegível como 
exigindo pronto tratamento. 

 
ELABORAÇÃO DO PLANO 

QUINQUENAL 
 

Esse plano de emêrgencia – 
prosseguiu – será submetido à 
consideração do presidente Getúlio 
Vargas, para efeito de sua imediata 
execução. Logo a seguir, a Comissão 
enfrentará a feitura do primeiro plano 
quinquenal, que deverá abranger  
os problemas em sua grandeza e em 
 sua importância. Será um plano 
 

A longo prazo, a ser submetido à 
apreciação do Congresso Nacional, para 
os efeitos legais. 

No primeiro momento, para o plano 
de emergência, teremos uma equipe 
pequena, de acôrdo com as necessidades 
imediatas dêsse encargo. Com a 
planificação quinquenal é que será 
organizado o quadro técnico-
administrativo de maior envergadura. 

 
LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DA 

REGIÃO AMAZÔNICA 
 

Informou, a seguir, o Sr. Artur 
Ferreira Reis: 

Já dispomos, para as nossas 
primeiras preocupações, de um vasto 
documentário, resultante da Conferência 
que se realizou nesta Capital, em 1952, 
de acôrdo com instruções do chefe do 
govêrno, tendo funcionado sob a 
presidência do Sr. Rômulo de Almeida, 
assessor técnico da residência da 
República, e no decorrer da qual se fez 
um grande levantamento das condições 
da região e das soluções que pareciam 
mais interessantes, naquele momento. 

De outro lado, os Estados e 
Territórios interessadas trarão, 
seguramente, um subsídio precioso. Será 
na base de tudo isso e da contribuição 
pessoal dos membros da Comissão de 
Planejamento, que procuraremos 
promover a realização da imensa tarefa 
que a legislação estabeleceu. 

E concluiu nosso entrevistado: 
Sei da importância, do vulto e do 

pêso da responsabilidade que o eminente 
chefe do govêrno me atribuiu. Espero em 
Deus poder corresponder à confiança que 
o presidente Getúlio Vargas depositou no 
servidor que foi buscar no Ministério do 
Trabalho. 

Quero aproveitar o ensejo para 
esclarecer que também espero contar 
com a cooperação das representações 
federais da área amazônica, cooperação 
que considero indispensável, em especial 
a do gruno que constituiu a chamada 
Comissão Parlamentar de Valorização 
Econômica da Amazônia. 

Sr. Presidente, a preferência do 
Senhor Presidente da República recaiu 
em um dos mais aprofundados 
conhecedores dos problemas da 
Amazônia, que estudou e analisou em 
diveras obras publicadas como "O 

Processo Histórico da Economia 
Amazonense" e "A Valorização da 
Amazônia", e, agora, em preparo, a 
"História da Amazônia". 

Ex-diretor do Departamento de 
Educação e Cultura do Amazonas, o 
novo superintendente exerceu ainda 
numerosos outros cargos na 
administração pública, dentre os quais 
os seguintes: chefe da Divisão de 
Expansão Economica do DNIC, do 
Ministério do Trabalho; diretor do 
Departamento de Administração do 
mesmo Ministério; diretor geral do 
Departamento Estadual do Trabalho, 
em São Paulo: membro da comissão 
consultiva da CEXIM: coordenador da 
Sub-Comissão de Artezanato e 
Indústrias Domésticas da Comissão de 
Bem Estar Social; representou o Brasil, 
como um de seus delegados na 
Conferência de Comércio e 
 Emprêgo, promovido pela ONU, em 
Havana; foi um dos membros 
brasileiros da Missão Mista Brasileiro-
Americana, mais conhecida por Missão 
Abink, para o setor da mão de obra; 
secretário, em 1951, a Comissão de 
Técnicos que, por determinação do 
presidente da República estudou 
programas de trabalho a serem 
executados na Amazônia, tendo em 
vista a valorização daquela região.  
Faz parte, ainda, do Conselho 
Econômico da Confederação Nacional 
de Indústria, da Comissão de Politica 
Agrária do Ministério da Agri- 
 

cultura e da Comissão de Financiamento 
da produção. 

 
ATIVIDADES CULTURAIS 

 
O superintendente do Plano de 

Valorização de Amazônia, exerceu, 
ainda, numerosas atividades culturais, 
entre elas a de redator-chefe do 
"Jornal do Comércio", de Manaus; 
professor de História do Brasil e da 
Civilizaçao e de Sociologia no Colégio 
Estadual do Amazonas, no Colégio 
Salesiano e na Escola de Comércio 
Solon de Luda, Economia Política e 
Direito Internacional Público, na 
Faculdade de Direito da capital 
amazonense. 

Entre 1949 e 1950 foi professor de 
História do Brasil nos Colégios 
"Moderno", "Progresso Paraense" e 
"Salesiano ao Carmo", em BelBém. 
Nessa mesma fase exerceu a 
representação do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, na Amazônia, colaborando 
ainda nos jornais "Fôlha do Norte" e 
"Estado do Pará" de Belém. 

Em 1948 proferiu conferência 
sôbre a evolução social e econômica 
do Brasil na Faculdade de Letras da 
Universidade de Havana. No ano 
seguinte exerceu a cátedra de História 
da Imigração e da Colonização do 
Continente Americano, no curso de 
Imigração e Colonização promovido 
pelo DASP em combinação com o 
Conselho Nacional de Imigração e 
Colonização. Ainda nesse ano, 
integrou a Comissão Organizadora do 
IV Congresso Brasileiro de História. 

Em 1944, como delegado do 
Estado do Pará ao X Congresso, de 
Geografia, recebeu uma das dez 
medalhas concedidas pelo tese que 
apresentou. Compareceu, com 
trabalhos originais, na base de vasta 
documentação inédita ao Congresso de 
Americanistas de Lima, à Conferência 
Pan-Americana de História, e 
Geografia de Caracas, ao IX 
Congresso Brasileiro de Geografia, ao 
III Congresso de História do Brasil, ao I 
Congresso de História de Santa 
Catarina, ao III Congresso de História 
do Rio Grande do Sul. Dois ensaios de 
sua autoria, um sôbre a "Conquista do 
Acre" e outro sôbre "Casais, soldados 
e degredados na "Colonização da 
Amazônia" mereceram um voto de 
louvor neste último congresso, voto só 
concedido a Artur César Ferreira Reis 
e a Gilberto Freire. 

Compareceu ainda ao Colóquio 
Luso-Brasileiro de Estudos realizado, em 
Washington, pela Biblioteca do 
Congresso, onde a memória que 
apresentou, por solicitação da seção  
de História, versando sôbre "A Amazônia 
no século XVIII" mereceu as honras  
de ser considerado fundamental número 
um. 

É um dos 40 membros efetivos do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
dos Institutos Histórico e Geográfico do 
Amazonas e Pará, da Sociedade 
Brasileira de Geografia, correspondente 
dos Institutos Históricos do Maranhão, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio 
Grande do Sul e das Academias de 
História do Equador e de Cuba da 
Socieda Geográfica de Lima, da 
"Academy of American Franciscan 
History", de Washington e da Academia 
Amazonense de Letras. 

A Academia Brasileira de Letras 
concedeu-lhe em 1948, o prêmio José 
Veríssimo, de erudição, pelo primeiro 
volume dos "Limites" e Demarcações da 
Amazônia Brasileira". 

Êste curriculum vitae, tão opulento, 
Sr. Presidente, mereceu publicação  
nas colunas de "O Jornal", de 21  
do corrente, de onde o recolhi para 
ilustrar estas singelas palavras, que 
 

são, por outro lado, de aplausos ao 
acertado e feliz ato do eminente Senhor 
Getúlio Vargas, bem como de calorosas 
congratulações ao bravo e estoico povo 
planiciário pela investidura, em tão importante 
cargo, do estudioso e culto filho de uma das 
suas mais resignadas e pobres regiões – o 
Amazonas. 

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

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

Não há outros oradores inscritos. 
É lido, apoiado e, sem debate, aprovado 

o seguinte 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 219, de 1953 
 

Desde 1950, está para ser discutido o 
Projeto de Lei nº 228, sôbre débitos fiscais. 

A douta Comissão de Finanças solicitou 
informações ao Ministério da Fazenda, há 
mais de um ano e não fôra atendida, apesar 
de reclamações várias. 

Nestes têrmos, requeiro a V. Ex.ª se 
digne consutar a Casa se consente em que 
seja o Projeto incluido na Ordem do Dia, sem 
parecer da Comissão de Finanças, que se 
pronunciará oportunamente. 

Sala das Sessões, em 24 de julho de 
1953. – Mello Vianna. 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo 
mais quem peça a palavra passo à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Trabalho das Comissões 

 
Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão, designando para a 
próxima, a seguinte ordem do dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 102, de 1953, que 
classifica no Padrão "O", cargos de Professor 
Catedrático do Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Saúde e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 155, parágrafo 3º do 
Regimento Interno, em virtude da aprovação, 
em 23-7-53, do Requerimento nº 217-53, 
tendo pareceres favoráveis (ainda não 
publicados) das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público Civil e de 
Educação e Cultura e dependendo de parecer 
da Comissão de Finanças). 

Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados nº 295, de 
1950, que dispõe sôbre a situação jurídica dos 
Procuradores das Autarquias Federais. 
(Pareceres: 1 – Da Comissão de Constituição 
e Justiça (ns. 42, de 1951 e 516, de 1953), 
favoráveis ao projeto e às emendas ns. 2, 3, 
13, 14 (em parte) e 16: contrários às de ns. 4, 
5, 9, 12, 14 (em parte), 15, 17 e 19; oferecendo 
subemendas às de ns 6 e 18; pelo destaque, 
para projeto em separado, da de nº 7; 2 – Da 
Comissão de Legislação Social (ns. 42, de 
1951 e 1.045, de 1952), favoráveis ao Projeto 
e às emendas ns. 2; 5 (em parte), 13 (em 
parte), 14 (em parte) e 16; contrários às de ns. 
1, 3, 5 (em parte), 9, (em parte), 14 (em parte) 
e 16; contrá- 15, 17, 18 e 19; e oferecendo 
subemendas às de ns.4,6,7,8 e 12; 3 da 
Comissão de Serviço Público Civil (número 
631, de 1953), favorável ao projeto e às 
emendas de ns. 6, 12, 13 (em parte) 14 e 16; 
contrário às de ns. 1, 3, 9, 10, 11, 13 (em 
parte), 15, 17, 18 e 19; oferecendo 
subemendas às de ns. 2, 4 e 5; e pelo 
destaque, para projeto em separado, das de 
ns. 7 e 8; 4 – Da Comissão de Finanças 
(número 518, de 1953 e oral, (proferido na 
sessão de 8-10-52), favoráveis ao projeto e às 
emendas ns. 2, 3, 18; contrários às de ns. 1, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; oferecendo 
subemendas às de ns. 6, 14 e 16). 

Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara dos Deputados nº 239, de  
1952, que dispõe sôbre vencimentos  
dos Juízes quando convocados para fun- 
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cionar no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. Pareceres: nº 615, de 1953, da 
Comissão de Constituição e Justiça; com a 
emenda que oferece; nº 618, de 1953, da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto e 
contrário à emenda). 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 128, de 1953, que 
reajusta os vencimentos dos cabos e 
soldados da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedido na sessão de 23-7-53 a 
requerimento do Sr. Senador Vitorino Freire, 
tendo pareceres favoráveis nº 653, de 1953 
da Comissão de Constituição e Justiça; nº 
654, de 1953, da Comissão de Segurança 
Nacional; nº 655, de 1953, da Comissão de 
Finanças. 

Primeira discussão do substitutivo 
oferecido em plenário, em discussão 
preliminar, ao Projeto de Lei do Senado nº 2, 
de 1951, que dispõe sobre a estabilidade do 
pessoal extranumerário da União. (Pareceres 
(quanto ao substitutivo e à emenda): nº 274 
de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade quanto ao 
mérito, pela rejeição; número 519, de 1953, 
da Comissão de Serviço Público, pela 
rejeição). 

Discussão única do Parecer nº 645, de 
1953, da Comissão de Redação, oferecendo 
redação final à emenda do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 
235, de 1952, que concede pensão especial 
de Cr$ 2.590.00 mensais a Hilda Sampaio 
Ribeiro Walkir Sampaio Ribeiro, viúva e filho 
inválido do Delegado Afrânio Palhares. 

Discussão única do Parecer nº 646 de 
1953, da Comissão de Redação, oferecendo 
redação final ao Projeto de Resolução nº 17, 
de 1953. que concede licença ao Sr Senador 
Novais Filho para participar da representação 
do Brasil na Conferencia internacional do 
Açúcar. 

Encerra-se a sessão às 15 horas. 
 
Publica-se por ter saído com omissão. 

 
ATA DA 86ª SESSÃO, EM 23 DE JULHO 

DE 1953 
 

PARECER 
 

Nº 655, de 1953 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 

1953. 
 

Relator: Sr. Attilio Vivacqua. 
1. O presente projeto dispõe sobre 

reajustamento de vencimentos dos cabos e 
assemelhados e dos soldado assemelhados 
da Policia Militar do Distrito Federal e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
reajustamento que será feito de acordo com 
art. 8º e seu § 1º da Lei nº 488, de 15 de 
novembro de 1948, sem prejuízo de direitos e 
vantagens que lhes são conferidos pela Lei 
nº 316, de 20 de janeiro de 1951. 

A iniciativa origina-se de mensagem do 
Sr. Presidente da República baseada em 
longa Exposição de Motivos do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores e do 
Departamento Administrativo do Serviço 
Público. 

O projeto governamental atendeu a 
conveniência de coordenar as propostas e 
aumento de vencimentos do pessoal dessas 
corporações, para a elaboração de um 
diploma legislativo único. 

A proposição colina ao lado da melhoria 
dos níveis de remuneração, outras 
providências administrativas como sejam: a 
criação de um quadro de motoristas no Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e o 
aumento de seu efetivo. 

2. As emendas apresentadas na 
Câmara dos Deputados não modificaram a 
proposta governamental no tocante a 
vencimentos, o que poderia ter 
 

sido feito, dada a faculdade que cabe ao 
Poder Legislativo de alterar, no caso da 
segunda parte, do § 2º do art. 67, da 
Constituição Federal, as iniciativas do Poder 
Executivo, conforme pronunciamentos desta 
comissão e do plenário de ambas as Casa do 
Congresso. 

No tocante à organização administrativa 
e judiciária do Distrito Federal, o Congresso 
Nacional exerce ex-vi do art. 25 da 
Constituição, a atribuição do poder 
Legislativo ordinário e do Poder Constituinte 
permanente. 

A União, como lhe compete por força do 
art. 25 da Lei Magna, mantém as suas 
próprias expensas, e com serviços seus, o 
Corpo de Bombeiros e a Policia do Distrito 
Federal. 

3. Ante o exposto, a Comissão de 
Constituição e Justiça, opina pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto. 

Sala Ruy Barbosa, em 25 de julho de 
1953. – Joaquim Pires, Presidente em 
exercido. – Attilio Vivacqua, Relator. – Anísio 
Jobim, – Gomes de Oliveira. – Camilo 
Márcio. – Waldemar Pedrosa. 

 
PARECER 

 
Nº 656, de 1953 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 1953 

 
Relator: Sr. Onofre Gomes. 
1. O Projeto em apreciação é oriundo da 

mensagem do poder Executivo número 479, 
de 24 de novembro de 1932, que levou na 
melhor conta longas e bem fundamentadas 
Exposições de Motivos do Sr. Ministro da 
Justiça, sob cuja jurisdição estão ambas as 
Corporações, após audiência do 
Departamento Administrativo do serviço 
Público e do Ministério da Fazenda – que 
opinaram favoravelmente à adoção das 
providências indicadas, a fim de tornar 
possível a correção dos numerosos claros 
existentes em conseqüência de não se 
apresentarem candidatos, dada a 
insignificância dos vencimentos atuais. 

Visam, também, as referidas medidas, a 
minorar as duras dificuldades curtidas pelos 
cabos e soldados incorporados nas duas 
corporações, de correntes do baixo 
pagamento que percebem pelos arriscados e 
afanosos serviços que prestam de dia ou de 
noite, sem consideração de mau tempo. 

Melhora as condições de eficiência do 
Corpo de Bombeiros, com a transformação 
em quadro de motoristas do vigente d praças 
especialistas em direção de viaturas 
motorizadas e por um diminuto aumento de 
efetivo (218, quando a cobertura da área do 
Distrito Federal reclama 3.800); renova as 
normas para que os cabos e soldados 
possam habilitar-se ao montepio; estabelece 
a percepção integral dos vencimentos e 
vantagens pelos oficiais e praças da Polícia 
Militar, quando presos por crime cometido em 
decorrência do exercício da função policial, 
até a decisão da justiça prescreve a extinção, 
à medida que as vagas forem ocorrendo, de 
um segundo tenente e (52) cinqüenta e dois 
sargentos no Quadro de músicos da Policia 
Militar; e fixa o reajustamento, de acordo com 
o § 1º do art. 8º da Lei nº 488, de 15 de 
novembro de 1948, sem prejuízo de direitos e 
vantagens que lhes conferem a Lei número 
1.316, de 20 de janeiro de 1951, dos 
vencimentos dos cabos e assemelhados e 
dos soldados e assemelhados da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiro, ambos do 
Distrito Federal. 

2. Na Câmara teve parecer favorável da 
Comissão de Finanças e no Senado já se lhe 
pronunciou favoràvelmente a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

3. Sendo por demais conhecidas as 
quase insuperáveis dificuldades que os 
cabos e soldados das duas corporações,  
por diminutos (Corpo de Bombeiros)  
ou desfalcados (Polida Militar) 
 

efetivos têm de vencer no cumprimento de 
seus árduos deveres de colaboradores 
principais na garantia da vida e na segurança 
da propriedade dos habitantes do Distrito 
Federal, e enormemente agravadas pelos 
insignificantes vencimentos em relação ao 
alto custo de vida com que se defrontam a 
Comissão de Segurança Nacional 
considerando, como os demais órgão que 
sobre ele já se pronunciaram, que o Projeto 
consubstancia medidas necessárias, e um 
ato de justiça, opina pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 2 de julho de 
1953. – Onofre Gomes. Presidente. – 
Magalhães Barata, Relator. – Mario Motta. – 
Ismar de Góes. 

 
PARECER 

 
Nº 657 – 1953 

 
Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 128 de 1953, que reajusta 
os vencimentos dos cabos do Distei to 
Federal. 
 

Relator: Sr. Vitorino Freire. 
Esse projeto de lei da Câmara dos 

Deputados, oriundo de Mensagem 
Presidencial nos precisos têrmos do § 2º do 
art. 67 da nossa Carta Magna, reajustando os 
vencimentos do cabos e soldados da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, acaba de merecer nesta Casa a 
aprovação das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Segurança Nacional, tendo sido 
relatores respectivamente, os ilustres 
Senadores Atila Vivacqua e Onofre Gomes. 

A iniciativa teve origem em 
circunstância das exposições de motivos dos 
Comandos das referidas Corporações 
dirigidas ao Sr. Ministro da Justiça. 

No que tange à Policia Militar o seu 
ilustre Comandante teve ensejo de salientar o 
desfalque de praças em que se encontra 
aquela Corporação cujo efetivo, sendo de 
5.849 soldados e 790 cabos, fixados em leis 
vigentes já por si insuficiente para atender às 
necessidades a que se destina se acha 
reduzido a 2.215 soldados e 575 cabos, ou 
melhor a quase um terço dos primeiros e a 
cêrca de dois têrços dos segundos. 

Em face dessa alarmante situação 
resultam as seguintes condições 
desfavoráveis: 

a) o aumento de horas de serviço em 
detrimento das folgas ilegível ilegível para a 
recuperação física dos seus elementos, com 
sobrecarga na execução das tarefas e no 
cumprimento do dever; 

b) tolerância no recrutamento, o que 
vem acarretando a aceitação de indivíduos 
sem as qualidades mínimas indispensáveis 
ao policial, bisonhos e semi-analfabetos; 

c) necessidade de maior vigilância por 
parte do Comando para acautelar o bom 
nome e o decoro da tradicional Policia Militar. 

As fontes, principais desse grande 
número de claros são: 

a) a precariedade dos vencimentos 
atuais; e 

b) lei do serviço militar, que não permite 
à Corporação fazer reservistas, além de lhe 
impor condições para a admissão de 
voluntários. 

Não é outra a situação que enfrenta o 
Corpo de Bombeiros com os mesmos 
ilegível ilegível a ação conforme encareceu 
o seu dedicado Comandante. 

Para solução das dificuldades 
apontadas, a medida mais aconselhável, no 
momento, é o reajustamento de vencimentos, 
de maneira a permitir a cabos e soldados 
condições de subsistência que assegurem a 
sua permanência naquelas corporações 
policiais militares, desde o ingresso ilegível 
idade de 54 anos, como verdadeiros 
profissionais, podendo assim, constituir 
família, como lhes faculta a lei. 

Com este objetivo o projeto reajusta os 
vencimentos daqueles policiais militares nas 
seguintes condições: 

a) – cabos e assemelhados e soldados 
e assemelhados da Polícia Militar que, 
atualmente, percebem vencimentos 
(incluindo a cota adicional) de Cr$ 1.000,00 e 
Cr$ 800,00, correspondentes, 
respectivamente, às referências 14 e 10 da 
Lei nº 483, de 15 de novembro de 1948 e às 
adicionais da Lei nº 192 de 27 de dezembro 
de 1947, passarão a perceber, 
respectivamente, Cr$ 1.440,00 e Cr$ 
1.310,00 correspondentes à referências 19 e 
18 da mesma lei de vez que é revogada 
expressamente a lei nº 192 que instituiu as 
cotas adicionais por serviço de policiamento, 
que lhes dava Cr$ 200,00 e Cr$ 250,00, 
respectivamente; 

b) – cabos e bombeiros de 1ª, 2ª e 3ª 
classes que presentemente recebem 
vencimentos inferiores, respectivamente de 
900,00, Cr$ 750,00, Cr$ 650,00 e Cr$ 600,00 
correspondentes, respectivamente ás 
referencias 15, 13 12 e 11, passarão a 
perceber os. vencimentos, na mesma ordem, 
de Cr$ 1.440.00, Cr$ 1.310,00, Cr$ 1.200,00 
e Cr$ 1.100,00 que correspondem 
sucessivamente às referências 19, 18, 17 16, 
da mesma lei nº 488. 

Para o efetivo atual da Policia Militar 
(575 cabos e 2.215 soldados) o aumento da 
despesa será realmente apenas de Cr$ 
7.425.380,00, previstos para este semestre. 

Atualmente a Policia Militar conta com 
595 cabos e 513 soldados, reformados, cujo 
aumento de despesa será de Cr$ 
2.546.069,40. 

Assim, o aumento de despesa referente 
à Policia Militar (trezentos e sessenta e nove 
cruzeiros e quarenta centavos) para 
satisfazer a melhoria de vencimentos dos 
cabos e soldados durante o semestre em 
curso. 

Conforme esclarecimento do relator  
da matéria na Comissão de Finanças  
da Câmara, Deputado Janduhy  
Carneiro, houve um saldo, no primeiro 
semestre dêste ano, de Cr$ 4.500.000,60  
nas verbas 1 e 3 do orçamento da Policia 
Militar. 

Quanto ao Corpo de Bombeiros, o 
aumento de despesa previsto para êste 
semestre está assim resumido. 

 Cr$ 
Para o efetivo atual 
vencimentos art. 1º, § 
2º..................................... 8.141.357,40 
Com a criação do quadro 
de motoristas (art. 
2º)............................ 2.643.050,00 
Com o aumento de 
efetivo (art.3º)................. 914.960,00 
135 inativos (sendo 60 
cabos e 66 soldados)...... 472.124,40 
 12.171.991,80 

Convém esclarecer ainda que houve,  
no semestre findo, um saldo nas  
verbas 1 e 3 do orçamento do Corpo de 
Bombeiros na importância de Cr$ 
738.445,80. 

Em conclusão, a despesa total, prevista 
para o semestre cm curso será: 

 Cr$ 
Para a Policia Militar........ 9.771.368,40 
Para o Corpo de 
Bombeiros........................ 12.171.991,80 
 22.143.361,20 

Assim as despesas decorrentes da 
execução do presente projeto se 
transformado em Lei, ainda no semestre 
em curso serão atendidas pelos saldos 
das dotações orçamentárias próprias do 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e mais o credito suplementar 
até Cr$ 20.000.000,00 revisto no projeto, 
uma  
vez que os saldos montam a Cr$ 
5.238.445,80. 

Julgamos perfeitamente justificado 
êsse aumento de despesa tanto pela 
finalidade social do projeto 
proporcionando a servidores dedicados 
vencimentos compatíveis com as 
necessidades mínimas, quanto ilegível 
  



182 
 
7054 Sábado 25 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1951 

 
pecto administrativo, 
permitindo que as duas 
tradicionais corporações de 
policiamento e segurança 
da Capital do país possam 
continuar exercendo com a 
devida eficiência as suas 
complexas atribuições. 

Assim, as medidas 
determinadas pelo projeto 
atenderão aos anseios de 
elevado numero de 
valorosos militares, ora sob 
o Comando de dois 
eminentes oficiais do 
Exército, os Coronéis 
Urarai de Magalhães e 
Sadock de Sa, cuja 
opciosa atuação à frente da 
Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, 
respectivamente, é digna 
do reconhecimento do povo 
carioca, a exemplo da de 
seus dignos antecessores. 

Nestas condições 
opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala Joaquim Murtinho, 
22 de julho de 1953 – 
Ismar de Góes. Presiden- 
 

dente em exercicio. – 
Vitorino Freire, Relator. 
– Cesar Vergueiro.  
– Apolonio Sales.  
– Domingos Velasco.  
– Alvaro Adolpho.  
– Ferreira de Sousa.  
– Alberto Pasqualini. 

Republica-se, por ter 
saído com omissão o 
seguinte: 

 
PARECER 

 
Nº 623, de 1353 

 
Da Comissão de 

Finanças ao Projeto  
de Lei da Câmara  
n. 220, de 1952,  
que autoriza o Poder 
Executivo a entrar  
em entendimento com  
os Governos estaduais 
e o Instituto do  
Cacau, por intermédio  
do Ministério da 
Agricultura, para  
traçar e executar o 
 Plano de Combate  
as pragas que 
 

infestam a lavoura 
cacaueira; e abrir o crédito 
especial de Cr$ 
10.000.000,00. 
 

Relator: Senador 
Apolônio Saltes. 

Este projeto autoriza o 
Poder Executivo a entrar 
em entendimentos com os 
governos estaduais e o 
Instituto do Cacau, para 
traçar e executar o plano de 
combate às pragas que 
infestam a lavoura 
cacaueira. E, em 
conseqüência, autoriza a 
abertura do crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00 para 
as despesas com a 
execução do citado plano. 

No Orçamento do 
exercício em vigor existe 
uma dotação global de Cr$ 
20.000.000,00 para o 
combate às doenças e 
pragas de lavoura em 
geral. Na Proposta 
Orçamentária para 1954 
esta dotação é de ......Cr$ 
32.000.000,00. 

Estes créditos, são 
todavia, escassos para 
atender aos diversos 
programa de combate às 
pragas e doenças da lavoura 
em geral. Por isso mesmo a 
Câmara dos Deputados 
julgou conveniente aprovar o 
projeto ora ilegivel nosso 
exame, que põe em 
destaque como caso 
especial, o plano a ser 
instituído para combate às 
pragas e moléstias que 
infestam a lavoura cacaueira. 

Achando-nos de acôrdo 
com o projeto, somos e 
parecer que o mesmo 
merece ser aprovado bem 
como a emenda da 
Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala Joaquim Murtinho, 
15 de julho de 1953. – Ivo 
d'Aquino, Presidente. – 
Apolônio Salles. Relator. – 
Veloso Borges. – 
Domingos Velasco. – 
Joaquim Pires. – Alvaro 
Adolpho. – Ismar de Góes. 
– Ferreira de Souza. 

 



183 
 

Têrça-feira 28 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 7063 
 

Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

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

Santos. 
Secretario – Júlio Barbosa, 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4 – Álvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plinio Pompeu (*). 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
16 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente 

pelo Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído Interinamente 

pelo senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras as 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Atillio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**). 
Valdemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador 

Luiz Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marilia Pinto Amado. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9.00 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flavio Guimarães – 
Presidente. 

2 – Cícero de Vasconcelos – 
Vice-Presidente. 

3 – Arêa Leão. 

SENADO FEDERAL Secretário – Jaime da Sllva 
Lisbôa. 

Auxiliar – Carmen Lúcia de 
Holanda Cavalcanti. 

Reuniões as sextas-feiras, às 
10 horas. 

 
Comissões Especiais 

 
Especial para emitir parecer 

sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 2, de 1949. 

 
Aloysio de Carvalho – 

Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galotti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindemberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antonio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rego. 
 

Especial para emitir parecer 
sôbre o Projeto de Reforma 
Constitucional nº 1, de 1951. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso. 
lvo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Pereira de Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villabôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasquallini. 
Attillio Vlvacqua. 
Antônio Bayma. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código 
Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho 

– Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-

Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Attillo Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo 

Ravasco de Andrade. 
 

Especial para Estudo da 
concessão dos Direitos Civis à 
Mulher Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-

Presidente  
João Villasboas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilho Vivacqua. 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 
Secretário – Ninon Borges Seal. 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo 

Navasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras as 

ilegível, horas. 
 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – 
Presidente. 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões as quartas feiras, as 

ilegível horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-

Presidente. 
Pereira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reunião às quintas-feiras, as 

ilegível horas. 
 

Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader.  
Antonio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões as quartas-feiras, ás 

16 horas. 
 

Serviço Público Civil 
 

Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões às terças-feiras, às 17 

horas. 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice-

Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand. 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plinio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões as quintas-feiras. 

 
Segurança Nacional 

 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-

presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído 

pelo Senador Carlos Lindemberg. 
Secretário – Ary Kerner Veiga 

de Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-

Presidente. 
3 – Othon Mader. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-feiras, 

às ilegível horas. 
 

Especial de investigação sôbre, 
as concessões materiais das 
instalações da Justiça do Distrito 
Federal e órgãos relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente.  
Alencastro Guimarães – 

Relator. 
Atillio Vivacqua. 
Camilo Mercio. 
João Vilasbôas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elza G. Schroeder. 

 
Parlamentar de Inquérito sôobre o 

cimento 
 

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

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 
 

1 – João Villasbôas - 
Presidente. 

2 – Attillio Vivacqua - Vice-
Presidente. 

3 – Dario Cardoso - Relator 
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ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Serviço Público Civil 
 

12ª REUNIÃO EM 24 DE JULHO DE 1953 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

Às 15 horas do dia 21 de julho de 1953, 
em sala do edifício do Senado, reune-se a 
Comissão de Serviço Público Civil sob a 
presidência do Sr. Prisco dos Santos, 
presentes os Srs. Vivaldo Lima, Costa 
Pereira e Luiz Tinoco, deixando de 
comparecer o Sr. Mozart Lago. 

É lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. 

São lidos, aprovados e assinados os 
seguintes pareceres: do Sr. Luiz Tinoco, 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, 
de 1953, que dispõe sôbre operações 
imobiliárias realizadas pelo Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado e contrário à emenda que lhe foi 
oferecida; do Sr. Vivaldo Lima, favorável ao 
Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1953, que 
dispõe sobre a Universidade Rural de Minas 
Gerais. 

O Sr. Presidente distribui: ao Sr Luiz 
Tinoco o Projeto de Lei da Câmara nº 184, de 
1953, que acrescenta parágrafo único ao Art. 
7º da Lei nº 118, de 15 de outubro de 1947; 
ao Sr. Mozart Lago o Projeto de Lei da 
Câmara nº 117, de 1953, que dispõe sobre a 
transferência para o serviço público da União, 
como extranumerários, dos empregados 
brasileiros da Comissão Mista Ferroviária 
Brasileiro-Boliviana; ao Sr. Vivaldo Lima o 
Projeto de Lei da Câmara nº 391, de 1952, 
que fixa os símbolos correspondentes aos 
cargos em comissão e funções gratificadas 
do Quadro do Pessoal dos órgãos das 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª regiões da Justiça do 
Trabalho, e o Projeto de Lei da Câmara nº 
278, de 1950, que estabelece critério para o 
caso de acesso à carreira de Técnico de 
Laboratório do Ministério da Educação e 
Saúde. 

Não havendo mais que tratar, encerra-
se a reunião às 15 horas e 10 minutos, 
lavrando eu, Franklin Palmeira, Secretário, a 
presente ata, que, uma vez aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 

 
89ª SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 
 
1º Sen. Hamilton Nogueira. 
2º Sen. Alencastro Guimarães. 
3º Sen. Mozart Lago. 

 
ATA DA 88ª SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 

1953 
 

As 14,30 horas comparecem os Srs. 
Senadores: 

Anisio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Antonio Bayma. 
 

Mathias Olympio. 
 

Joaquim Pires. 
 

Onofre Gomes. 
 

Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

Luiz Tinoco. 
 

Atilio Vivacqua.  
 

Alfredo Neves. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Mozart Lago. 
 

Levindo Coelho. 
 

Euclydes Vieira. 
 

Domingos Velasco. 
 

Dario Cardoso. 
 

Costa Pereira. 
 

Mario Mota. 
 

Vespasiano Martins. 
 

Flavio Guimarães. 
 

Roberto Glasser. 

Ivo d'Aquino. 
Francisco Galloti. 
Alfredo Simch. 
Camilo Mercio. 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 29 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º): 
procede à leitura da ata da sessão anterior, 
que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário (servindo de 1º) lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens: 
Oito, de ns. 140 a 147-53, do Sr. 

Presidente da República, sendo três 
acusando o recebimento de autógrafos dos 
Projetos de Leis da Câmara ns. 8-50 e 287-
51, e as demais devolvendo autógrafos dos 
de ns. 41, 59, 63, 116 e 169-53, já 
sancionados. 

 
Oficios: 
Do Sr. Secretário da Presidência  

da República devolvendo autógrafos  
dos Projetos de Leis da Câmara ns. 129- 
53 e 140-52, em vista de, sobre os  
mesmos, não se haver manifestado o Sr. 
Presidente da República no prazo 
constitucional. 

À promulgação. 
Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne  
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 2.615-B de 1952, 
da Câmara dos Deputados, que inclui a 
Escola de Agronomia da Bahia entre os 
estabelecimentos subvencionados pela 
União. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 188, de 1953 

 
Inclui a Escola de Agronomia da Bahia 

entre os estabelecimentos subvencionados 
pela União. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a subvenção anual 

de Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) à Escola de 
Agronomia da Bahia. 

Parágrafo único. O orçamento 
consignará, anualmente, a dotação para o 
pagamento dessa subvenção. 

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

Às Comissões de Educação e Cultura e 
de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-lo 
à consideração do Senado Federal, o Projeto 
de Lei nº 3.194-A de 1953, da Câmara dos 
Deputados que mantém a decisão do 
Tribunal de Contas denegatória ao registro 
do contrato celebrado entre o Ministério de 
Justiça e Negócios Interiores e a firma 
Construtora Senobra Ltda. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 49, de 1953 

 
Mantém a decisão do Tribunal de 

Contas denegatória ao registro de contrato 
celebrado entre o Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores e a firma Construtora 
Senobra Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º É mantida a decisão do  

Tribunal de Contas, de 28 de dezem- 
 

bro de 1951, que negou registro ao contrato 
celebrado, em 21 de dezembro de 1951, 
entre o Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e a firma Construtora Senobra 
Ltda, para construção das redes de água, 
gás, luz e esgotos primários e secundários 
na casa do Administrador da Casa Maternal 
Melo Matos, na Gávea, Distrito Federal. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 20 de julho de 
1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
3.192-A de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que aprova o contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
a firma Construtora e Conservadora 
Americana Ltda. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 50, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Ministério da Agricultura e a firma 
Construtora e Conservadora Americana 
Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o contrato 

celebrado, em 4 de dezembro de 1951, 
entre o Ministério da Agricultura e a firma 
Construtora e Conservadora Americana 
Ltda, para execução e reparos no 
Entreposto de Pesca do Distrito Federal, na 
importância de Cr$ 259.940,00 (duzentos e 
cinquenta e nove mil novecentos e quarenta 
cruzeiros). 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 20 de julho de 
1953. 

Senhor Secretário. 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne submetê-
lo à consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.215-A, de 1953, da 
Câmara dos Deputados que aprova o têrmo 
de acordo celebrado entre o Ministério da 
Educação e Saúde e o Estado de São 
Paulo. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 51, de 1953 

 
Aprova o têrmo de acôrdo celebrado 

entre o Ministério do Educarão e Saúde e o 
Estado de São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o têrmo de acordo 

celebrado, em 11 de novembro de 1952, 
entre o Ministério da Educação e Saúde e o 
Estado de São Paulo para manutenção de 
leprosérios e preventórios no território do 
mesmo Estado. 

 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 20 de julho de 
1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3.205-A de 1953, da 
Câmara dos Deputados que  
aprova o contrato celebrado entre 
 

o Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
e a firma Cia. Federal de Eletricidade. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 52, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores e 
a firma Cia. Federal de Eletricidade. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, 

em 11 de dezembro de 1952, entre a Divisão 
de Obras do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores e a firma Cia. Federal de 
Eletricidade, para fornecimento de um 
Gabinete Radiológico e instalação do mesmo 
no Sanatório Penal de Penitenciária Central 
do Distrito Federal. 

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

As Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.247-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Pirelli S. A. – Companhia Industrial 
Brasileira. 

Aproveito o ensejo para renovar e 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração, – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 53, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Pirelli Sociedade Anônima – 
Companhia Industrial Brasileira. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, 

em 20 de dezembro de 1950, entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Pirelli S. A. – Companhia Industrial 
Brasileira, para fornecimento de 241.744 
quilos de fio de cobre com alma de aço, na 
importância de Cr$ 5.197.496,00 (cinco 
milhões cento e noventa e sete mil 
quatrocentos e noventa e seis cruzeiros). 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo á consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.252-A 
de 1953, da Câmara dos Deputados que 
aprova o registro do contrato celebrado entre 
a Divisão de Obras do Ministério da 
Educação e Saúde e a firma Tedesco & Cia 
Ltda. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 54, de 1953 

 
Aprova o registro do contrato celebrado 

entre a Divisão de Obras do Ministério da 
Educação e Saúde e a firma Tedesco & Cia. 
Limitada. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o registro do 

contrato celebrado, em 8 da agosto de 
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1952, entre a Divisão de Obras do 
Ministério da Educação e Saúde e a firma 
Tedesco & Cia. Ltda., para obras 
complementares na Escola Técnica de 
Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, 
na importância de Cr$ 127.448,60 (cento 
vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e 
oito cruzeiros é sessenta centavos). 

Às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

São lidos a vão a Imprimir os 
seguintes 

 
PARECERES 

 
PARECER 

 
Nº 670, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre Oficio n. S-1-953, da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, solicitando 
revogação do Aart. 12, do Decreto nº 
9.777, de 6-9-946. 

 
Relator: Sr. Anísio Jobim. 
1. Em Oficio nº 42 de 1952 a Câmara 

Municipal de Jaboticabal solicitando 
revogação do art. 12, do Decreto n. 9.777, 
de 6 de setembro de 1946. 

Aquela entidade municipal, em sessão 
realizada a 30 de abril do ano passado 
deliberou aprovar por unanimidade de 
votos, o pedido do Legislativo Municipal de 
Santo André, Estado de São Paulo, 
encarecendo a necessidade de ser 
revogado o art. 12 do citado Decreto nº 
9.777, de 6 de setembro de 1946, porque 
atentatório ao principio de autonomia 
municipal, permitindo que a.Fundação da 
Casa Popular viole dispositivos da Carta 
Magna e desrespeite leis municipais 
reguladoras das edificações a serem 
levantadas nos municípios. 

2. A Câmara do Jaboticabal por seu 
Presidente o Dr. Francisco Iglesias. não 
declina, no oficio aludido, o artigo de lei 
violado da Constituição, nem as leis 
municipais feridas pelo citado art. 12 do 
Decreto em apreço. 

Sustenta, apenas, que tal artigo é 
inconstitucional, que atenta contra o 
principio de autonomia dos municípios e se 
lança contra leis municipais que regulam a 
edificação de prédios nos municípios. 

3. Temos, pois, que falar sôbre a 
sugestão, objeto de pedido, e verificar que, 
de acôrdo com o nosso Pacto Político, o 
artigo em aprêço não se acomoda ao teto 
constitucional e é antitético com as 
disposições de leis do Município. 

4. O principio básico consagrado pela 
Magna Carta é o da autonomia que ela se 
comprometeu a manter na letra E do art. 7 
nº VII. 

O art. 28 define as condições em que 
a autonomia dos municípios será 
assegurada. 

As características da autonomia são 
exercidas: a) pela eleição do Prefeito e 
Vereadores; b) pela administração própria, 
no que concerne ao seu peculiar interêsse 
e, especialmente: 

1) à decretação a arrecadação dos 
tributos de sua competência e a aplicação 
das suas rendas; 

2) à organização dos serviços 
públicos locais. 

Além da renda (art. 29) que lhe é 
atribuída por fôrça das parágrafos 2.º a 4.º 
do art. 15, e dos impostos que no todo ou 
em parte, lhes forem. transferidos pelo 
Estado, pertencem aos Municípios os 
impostos: 

I – predial e territorial urbano. 
II – de licença; 
III – de indústria e profissões; 
IV – sôbre diversões públicas; 
V – sôbre atos de sua economia ou 

assuntos de sua competência. 
Convém relembrar o pensamento  

Ruy Barbosa: "A Autonomia dos 
Municípios, é a necessidade capital na 
educação democrática do país. (Es- 
 

píndola – "A nova Constituição do 
Brasil"). 

Este autor diz que os Municípios 
têm administração própria, organizam os 
seus serviços, decretam e arrecadam os 
seus impostos, respeitando os princípios 
da Constituição Federal e dão aplicação 
própria às suas rendas. 

Por ai se vê que o mencionado 
artigo 12 do Decreto n. 9.777, de 6 de 
setembro de 1946, parece não se 
adapta ao texto constitucional, não se 
ajusta ao seu salutar princípio, à sua 
finalidade democrática. 

Mas no caso sujeito a exame e 
constante do Oficio da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, não há a 
alegada inconstitucionalidade, porque a 
Constituição, estabelecendo a 
competência da União, dos Estados,  
dos Municípios e do Distrito Federal 
sôbre cobrança de impostos, taxas,  
e outras matérias ali consignadas,  
diz, em relação aos municípios que  
lhes é vedado “lançarem impostos 
sôbre: 

"a) bens, rendas e serviços uns dos 
outros, sem prejuízo da atribuição dos 
serviços públicos concedidos, observado 
o disposto no parágrafo único deste 
artigo". 

 
O parágrafo único diz assim: 
"Os serviços públicos concedidos 

não gozam de isenção tributária, salvo 
quando estabelecida pelo poder 
competente ou quando a União a 
instituir, em lei especial, relativamente 
aos próprios serviços, tendo em vista 
interesse comum" 

6. No caso em aprêço há um 
Decreto do Govêrno Federal que dispõe 
sôbre recursos financeiros para a 
Fundação da Ca Popular altera a lei do 
sêlo e dá outras providências. 

O art. 12 visa inquestionavelmente 
o bem público beneficia a coletividade 
facilitando a moradia, o lar, problema 
angustiante que nos assoberba 

Por consequência, justifica-se  
o dispositivo, taxado de atentar contra a 
Constituição Federal. Ele não é 
atentatório da nossa Magna Carta. 

O parecer é, portanto, pelo 
arquivamento. 

Sala Ruy Barbosa. em 23 de julho 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
Anísio Jobim, Relator. – Aloysio de 
Carvalho. – Ferreira de Souza. – 
Waldemar Pedrosa. – Joaquim Pires. 

 
PARECER 

 
Nº 671, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça. sôbre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 122, de 1952, que aprova 
a renovação do contrato celebrado entre 
o Ministério da Agricultura e Mario 
Pereira Duarte. 
 

Relator: Sr. Joaquim Pires. 
O Govêrno Federal pelo Ministério 

da Agricultura por ter o firmado a 22 de 
abril de 1952, renovou a contrato 
anteriormente feito com Mário Pereira 
Duarte para no Instituto Agronômico do 
Leste do Serviço Nacional de Pesquizas 
Agronômicas desempenhar a função de 
técnico de Fitopatologia. 

A minuta do contrato foi aprovada 
em virtude de autorização do senhor 
Presidente da República em 31 de 
março de 1952. ex-vi da Exposição da 
Motivos que lhe foi submetida naquela 
mesma data. 

O contrato devidamente informado 
foi presente no Tribunal de Contas  
em 12 de maio e negado o registro  
a 10 de junho do mesmo ano sob  
o fundamento de estar findo o exercício 
de 1951, por onde devia correr a 
despesa. 

A Secretaria do Tribunal informando o 
processo disse a 31 de maio a seguinte em 
conclusão: 

"O contrato foi celebrado com 
observância dos dispositivos aplicáveis e 
recebido pelo Tribunal nos prazos legais, 
parecendo-me assim em condições de 
registro". A verba orçamentária e o 
empenho da despesa estão previstos 
(Verba I – Pessoal Consignação II e 
Subconsignação 04-05) para 1952 que 
quando terá execução o contrato em 
prorrogação ao anteriormente feito 1951". 

Nestes têrmos somos pela aprovação 
do Projeto da Câmara nº 122, de 1952. 

Sala Ruy Barbosa, em 11 de 
dezembro de 1952. – Aloysio de Carvalho, 
Presidente em exercício. – Joaquim Pires, 
Relator. – Attilio Vivacqua. – Camilo Mécio. 
– Olavo Oliveira. –  Anísio Jobim. – 
Clodomir Cardoso. 

 
PARECER 

 
Nº 672, de 1953 

 
Da Comissão de Economia, sô-o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 122-52, 
que aprova a renovação de contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura 
e Mário Pereira Duarte. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
Histórico: 
O Departamento Administrativo do 

Serviço Público, em 31 de março de 1952 
propoz ao Senhor Presidente da República 
e renovação, por um ano, do contrato de 
Mário Pereira Duarte que vinha 
desempenhando a função de técnico em 
fitopatologia no Instituto Agronômico do 
Leste, com o salario de Cr$ 5.000,00, e 
cujo prazo de vigência havia expirado em 1 
de dezembro de 1951. 

O novo contrato deveria vigorar a 
partir de dia imediato ao do término do 
contrato anterior. 

Despachado favoravelmente pelo 
Presidente da República foi o referido 
contrato celebrado em 28 de abril de 1252. 

Em 16 de maio a Divisão do Pessoal 
do Ministério da Agricultura o encaminhou 
à apreciação do Tribunal de Contas para 
efeito de registro. É quando o colendo 
Tribunal tendo verificado que a vigência do 
novo têrmo deveria dar-se a partir do dia 
imediato ao do término do contrato anterior, 
isto é: a 1 de dezembro de 1952, e, 
considerando já haver sido encerrado o 
exercício de 1951, recusou registro ao 
têrmo em aprêço. 

Pedindo reconsideração o Diretor do 
Departamento de Administração do 
Ministério da Agricultura, alegou casos 
precedentes acolhidos naquela Côrte, mas 
o Tribunal de Contas houve por bem 
manter sua decisão e, exgotados os 
prazos, remeteu o processo à apreciação 
do Congresso Nacional. 

A Comissão de Tomadas de Contas 
da Câmara dos Deputados, tendo estudado 
detidamente o assunto e percebendo  
por entre a teia envolvente da organização 
burocrática drama de um agrônomo 
cientista cujos trabalhos na especialidade 
de merito inconteste, o distinguem  
de um "técnico vulgar de trabalhos 
graciosos", resolveu – sob o espírito de 
liberdade do legislador e do ponto de vista 
do interêsse público que envolve a questão 
– apresentar o presente Projeto de Decreto 
Legislativo. mandando aprovar a 
renovação do contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Mário Pereira 
Duarte 

A Comissão de economia não ilegível 
dúvidas em se inclinar pelos ilegível  
da ilustre Comissão de Tomada de  
Contas da Câmara dos Deputados 
manifestando-se favoravelmente ilegível 
Projeto de Decreto Legislativo número  
122-1952 que em 12 de dezembro  
de 1952 ilegível aprovação unânime  
da Comissão de Justiça. 

Sala das Comissões, em 10 de junho 
de 1953. – Pereira Pinto, Presidente. – 
Júlio Leite, Relator, – Plinio Pompeu. – 
Landulpho Aleves. 

 
PARECER 

 
Nº 173, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 122, de 
1952, que aprova renovação do contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura 
e Mário Pereira Duarte. 

 
Relator: Sr, Apolônio Sales. 
O Tribunal de Contas da União em 

sessão de 10 de junho de 1952. negou 
registro ao têrmo de renovação  
de contrato celebrado entre o Ministério 
da Agricultura e o técnico em fitopatologia 
Mário Pereira Duarte, alegando  
que o exercício de 1951 já se havia 
encerrado. 

A Comissão de Tomada de Contas 
da Câmara dos Deputados, entrando no 
método da questão, jugou oportuno 
apresentar projeto de decreto legislativo 
dando como aprovada a renovação do 
contrato então celebrado. 

Do exame que fizemos chegar à 
conclusão de que, em casos como esses, 
preferível é dar-se como aprovado o ato 
da Administração. 

Nessas condições somos de parecer 
favorável ao projeto de decreto legislativo 
em aprêço. 

Sala Joaquim Murtinho, era 22 de 
julho de 1953. – Ismar de Góes. 
Presidente em exercício – Apolônio Sales, 
Relator. – Victorino Freire. – César 
Vergueiro. – Ferreira de Souza. – 
Domingos Velasco. – Alberto Pasqualin.i 
– Alvaro Adolpho. 

 
PARECER 

 
Nº 675, de 1953 

 
Da comissão de Finanças. sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 108 de 
1952, que aprova o contrato elaborado 
entre o Govêrno do Território Federal do 
Guaporé e Floriano Catarinense Peixoto 

 
Relator: Sr. Domingos Vellasco. 
Em sessão de 20 de março de 1951, 

resolveu o Tribunal de Contas recusar 
registro ao contrato celebrado entre o 
Território Federal do Guaporé e Floriano 
Catarinense Peixoto, por ter sido a 
despesa empenhada antes de registradas 
as tabelas de crédito para aquele 
exercício. 

Submetido o contrato a novo 
julgamento em virtude de pedido de 
reconsideração do govêrno do território 
do Guaropé, o Tribunal de Contas, em 
sessão de 21 de agôsto seguinte resolveu 
manter a decisão anterior pelo seu 
fundamento e porque a cláusula 3ª do 
contrato ilegível vigência anterior ao 
registro infringe o art. 77, § 1º da 
Constituição. 

Consideração que o dispositivo 
constitucional invocado determina ilegível 
que a recusa do ilegível suspende a 
execução do contrato até que se 
pronuncie o Congresso Nacional" e tendo 
em vista que êste não se pronunciando 
dentro do prazo de vigência provável do 
contrato ilegível. Até ilegível de 
dezembro de ilegível de acordo com a 
cláusula ilegível 

Assim, presente projeto aprovado 
aquele contrato PARAGRÁFO ILEGÍVEL 

 
PARECER 

 
Nº 676, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de Lei 
da Câmara n.º 43-53, que autoriza 
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o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça, o crédito especial de 
Cr$ 2.000.000,00 des-nado a auxiliar o 
término da construção e equipamento do 
novo edifício do ilegível Francisco de 
Paula. 

 
Relator: Sr. Attllio Vivacqua. 
O presente projeto, de autoria do 

nobre deputado Campos Vergal, autoriza o 
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores o crédito 
especial de Cr$ 2 000 000.00 (dois milhões 
de cruzeiros) destinado ao auxilio para a 
construção e equipamento do novo Edifício 
do abrigo Francisco de PauIa – Lar Escola 
para Meninas Pobres mantido pela 
Associação Espírita Francisco de Paula. 

Essa entidade realiza meritória obra 
assistencial sendo, portanto, colaboradora 
do Estado no cumprimento desse seu 
dever assistencial. (Art. 164 da 
Constituição). 

Pelo exposto a Comissão de 
Constituição e Justiça opina pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto 

Sala Ruy Barbosa em 28 de maio de 
1953 – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Attillio Vivacqua, Relator. – 
Joaquim Pires. – Waldemar Pedrosa. – 
Luiz Tinoco. – Gomes de Oliveira. – Camilo 
Mércio. – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Da Comissão de Constituição e 

Justiça sôbre o Projeto de decreto 
legislativo nº 108, de 1952, que aprova o 
contrato celebrado entre o govêrno do 
Território Federaldo Guaporé e Floriano 
Catarinense Peixoto. 

 
Relator Sr. Joaquim Pires. 
O Governador do Território Federal do 

Guaporé contratou os serviços do 
Manipulador de Radiografia, Floriano 
Catarinense Peixoto, para, na Divisão de 
Saúde, desempenhar aquela função. 

Desacompanhado de documentos 
exigidos em leis e regulamentos foi 
presente ao Tribunal de Contas, para o 
necessário registro aquêle contrato  

O Tribunal apreciando a matéria 
exigiu que lhe fôsse presente pelo 
contratante: 

a) prova da quitação do impôsto de 
renda na forma expressa nos arts 131 e 
135 do Decreto nº 24.239 de 22 de 
novembro de 1947: 

b) bem assim que em têrmo aditivo ao 
contrato fôssem declarados o número e 
data do empenho da despesa no exercício 
de 1951. 

Tendo tido cumprimento a primeira 
exigência e por ter sido empenhada a 
despesa antes de registradas as tabelas de 
crédito para o emitido de 1951, o Tribunal, 
com fundamento no art. 77 §l 1º da 
Constituição Federal manteve a decisão 
denegatória do registro recorrendo do seu 
ato para o Congresso Nacional. 

A Câmara dos Deputados entendeu 
entretanto aprovar o contrato em apreço 
contra o voto do relator da Comissão de 
Tomada de Contas, única ouvida a tal 
respeito. 

Não sei como possa ter cumprimento 
de 1952 um contrato firmado em 1951 para 
o qual não há empenho da despesa a ser 
efetuada. 

A Constituição Federal nos § 2º e 3º 
do art. 77 assim prescreve: 

§ 2º Será sujeito a registro no 
Tribunal de Contas. prévio ou posterior 
conforme a Iei o estabelecer qualquer ato 
de administração pública de que resulte 
obrigação de pagamento pelo Tesouro 
Nacional ou por conta dêste 

§ 3º.Em qualquer caso, a recusa do 
registro por falta de saldo no crédito ou por 
imputação a crédito impróprio terá caráter 
proibitivo. Quando a recusa tiver outro  

fundamento, a despesa poderá efetuar-
se após despacho do Presidente da 
República, registro sob reserva do Tribunal 
de Contas e recurso ex-officio para o 
Congresso Nacional. 

O Sr. Presidente da República não 
tendo ouvido nem tendo sido indicado o 
crédito pelo qual deverá correr a despesa no 
Exercício em curso somos pela rejeição do 
projeto e consequentemente pela aprovação 
do at odo Tribunal de Contas que é como se 
vê constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, em 9 de julho de 
1953. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício. – Joaquim Pires, Relator – Camilo 
Mércio. – Anisio Jobim. – Luiz Tinoco. 
Waldemar Pedrosa. – Ferreira de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 677, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1953, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios lnteriores o 
crédito especial de Cr$ 2.000.000.00, 
destinado a auxiliar o término da construção 
e equipamento do novo edifício do Abrigo 
Francisco de Paula. 

 
Relator: Sr. Vitorino Freire. 
O presente projeto de lei da Câmara 

autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
um crédito especial de Cr$ 2.000 000.00, 
destinado à Associação Espírita Francisco 
de Paula a título de auxilio para o término da 
construção e equipamentos do novo edifício 
do Abrigo Francisco de PauIa – lar-escola 
para meninos pobres – que está sendo 
construÍdo à rua Correia de Silveira ns. 21 a 
31, nesta Capital. 

A iniciativa do projeto coube ao 
Deputado Campos Vergal, que, em ampla e 
documentada justificação, procurou mostrar 
a necessidade do auxílio. 

Realmente trata-se de obra social a 
cargo de entidade filantrópica reconhecida 
de utilidade pública e que vem funcionando 
regularmente, desde 1924, com 14.200 
associados e um patrimônio de cerca de Cr$ 
4 000 000.00. 

O Abrigo Francisco de Paula mantido 
pela mesma, acolhe presentemente 50 
meninos pobres, no seu lar-escola. e 
ministra educação a 50 outras na sua escola 
pré-primária, primária e complementar, tudo 
inteiramente grátis. 

A nova sede já em construção 
adiantada, permitirá o aumento do número 
de abrigados para 256. 

Embora julgando que as subvenções a 
entidades assistenciais devam processar-se 
através do Orçamento na forma da Lei nº 
1.493 de 13 de dezembro de 1951, 
entendemos que no presente caso, a 
exceção é merecida, tendo em vista o apoio 
que devam merecer do Estado as iniciativas 
relacionadas com o sério problema da 
infância abandonada. 

Sala Joaquim Murtinho, 22 de julho de 
1953. – Ismar de Góes, Presidente em 
exercício. – Victorino Freire, Relator. – 
Domingos Vellasco. – Alvaro Adolpho. – 
Apolônio Sales, veneido. – Cesar Verqueiro 
– Durval Cruz. – Ferreira de Souza, vencido. 
Os auxílios e subvenções devem em regra 
constar do orçamento Por outro lado o deste 
processo é excessivo. Não há instituição no 
Brasil com capacidade para mais de 100 
crianças que receba a metade. 

 
PARECER 

 
Nº 673, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e justiça 

sobre o projeto de Lei da Câmara nº. 329-52 
que cria, no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura o cargo isolado de 
provimento em comissão. 

de Administrador da Colônia Agricola 
Nacional de Jaiba, no Estado de Minas 
Gerais. 

 
Relator: Sr. João Villasboas. 
Oriundo de Mensagem do Executivo, 

êste Projeto cria no quadro permanente do 
Ministério da Agricultura o cargo isolado de 
provimento em comissão, de Administrador 
da Colônia Agrícola Nacional de Jaíba. 

Quando a constitucionalidade nada há 
o opôr ao Projeto, cujo exame, no mérito 
compete às Comissões de Agricultura e 
Finanças. 

Sala Ruy Barbosa, em 12 de fevereiro 
de 1953. – Dario Cardoso, Presidente. – 
João Villasboas Relator. – Aloysio de 
Carvalho. – Luiz Tinoco. – Ivo d'quiino. – 
Attilio Vivacqua. – Joaquim Pires. – Gomes 
de Oliveira. 

 
PARECER 

 
Nº 679, de 1953 

 
Da Comissão de Economia sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara de nº. 329, de 
1952, que cria no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura o cargo isolado de 
provimento em comissão de administrador 
da Colônia Agrícola Nacional de Jaíba, no 
Estado de Minas Gerais. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite 
A Colônia Agrícola Nacional de Jaíba 

da Divisão de Terras e Colonização foi 
criada pelo Decreto número 25.547, de 21 
de outubro de 1948. 

Sua direção vem sendo exercida por 
funcionários das carreiras técnicas do 
Ministério da Agricultura isto, enquanto 
(como previa o art. 5º. do referido decreto) 
não é criado pelo Congresso Nacional o 
cargo em comissão de Administrador da 
Colônia Agrícola de Jaiba. 

As vantagens de que tal se dê estão no no 
bom principio administrativo de que as funções 
de maior responsabilidade e que exijam por 
consequência mais conhecimento e dedicação 
devem ser mais bem remuneradas a fim de que 
sejam desempenhadas com mais eficiência e 
proveito. 

O Projeto nº ilegível de 1952, vem 
atender a êste desiderato instituindo referido 
cargo em comissão. 

Os recursos para ocorrer as despesas 
previstas no caso deverão ser determinados 
no orçamento competente. 

Nada tendo a ôpor a Comissão de 
Economia pronuncia-se pela aprovação do 
Projeto. 

Sala das Comissões em 10 de julho 
1953. – Pereira Pinto, Presidente – Júlio 
Leite, Relator. – Plinio Pompeu. – Landulpho 
Alves. 

 
PARECER 

 
Nº 680, de 1953 

 
Da Comissão de Finanças sobre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 329 de 1952. 
que cria no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura, o cargo isolado de 
provimento em comissão, de Administrador 
da colônia Agrícola Nacional de Jaíba, no 
Estado de Minas Gerais. 

 
Relator: Sr. Apolônio Sales. 
Este projeto de iniciativa do poder 

Executivo e enviado ao Congresso Nacional 
por intermédio da mensagem nº 236, de 
1952 cria no Quadro Permanente do 
ministério da Agricultura o cargo isolado de 
provimento em comissão padrão Cr$ 
9.000,00 mensais de Administrador da 
Colônia Agrícola Nacional de Jaíba, no 
Estado de Minas Gerais. 

A despesa correspondente ao 
provimento do cargo previsto no projeto só 
correrá a conta nos recursos próprios do 
respectivo quadro cuja dotação ilegível saldo. 

A Colônia Agrícola Nacional de Jaíba, 
no Estado de Minas Gerais, foi criada pelo 
Decreto nº 25.547 de 21 de setembro de 
1948, e já se acha em pleno funcionamento, 
faltando, apenas, a criação do necessário 
cargo de direção. 

Nessas condições, e tendo em vista 
que o projeto virá completar a, 
organização da Colônia Agrícola 
mencionada, somos de parecer que o 
mesmo deve ser aprovado. 

Sala Joaquim Murtinho, em 22 de julho 
de 1953. – Ismar de Góes, Presidente em 
exercício. – Apolônio Sales, Relator. – 
Alvaro Adolpho. – Victorino Freire. – Cesar 
Vergueiro. – Durval Cruz. – Ferreira de 
Souza. – Domingos Velasco. 

 
PARECER 

 
Nº 681 de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 40-52, 
que assegura o financiamento, a longo 
prazo de serviços públicos municipais. 

 
Relator Sr. Joaquim Pires. 
As emendas em a prêço tomaram os 

ns. 12, 13 e ilegível. respectivamente, dos 
nobres Senadores Mozart Lago Euclides 
Vieira e Mello Vianna Para melhor 
apreciação tratarei de cada uma de per si:  

Emenda nº. 12, assim redigida: 
Art. – Os institutos, caixas 

econômicase mais órgãos autárquicos 
obriogados aos empréstimos e 
financiamentos previstos por esta lei, 
poderão optar pela subrogação do direito 
dos Municípios à cobrança das taxas de 
remuneração dos serviços executados, caso 
não julguem suficientes as demais garantias 
dos empréstimos. 

A emenda nos parece desnecessária 
em face da que dispõem os arts. 2º § 1, 3º 
parágrafo único e 4º § 2º. 

O § 1º di art, 2º está assim redigido: 
O Banco do Brasil S. A. poderá 

redescontar até 80% dos empréstimos 
concedidos, na forma dêste dispositivo pelas 
Caixas Econômicas, Institutos e Caixas de 
Aposentadorias, que empregarão nos fins 
desta lei a totalidade dos títulos 
descontados, se estes não encontrarem 
tomadores. 

O art. 3º e seu parágrafo único assim 
dispõe: 

Art. 3º A Prefeitura Municipal 
receberá no ato da lavratura do contrato 
um têrço do empréstimos sendo os dois 
terços restantes depositados na agência 
do Banco do Brasil que funcione  
no respectivo Município ou no mais 
próximo. 

Parágrafo único.A quantia retida na 
forma dêste artigo só poderá ser retirada 
mediante informações do Departamento das 
Municipalidade ou do próprio órgão 
financiador que ateste amplificação da 
primeira quota recebida nos melhoramentos 
previstos no contrato. 

§ 2º do art. prevê a mora nos 
pagamentos e assim estabelece: 

§ 2º Se houver mora no pagamento das 
amortizações e juros. salvo caso de fôrça 
maior a juízo do Ministro da Fazenda, as 
rendas do serviço de água serão 
arrecadadas pela coletoria federal sem 
prejuízo de desconto da parte das quotas art 
15 nº III, § 2º e 4º da Constituição 
comprometidas na forma do art 1º desta lei, 
caso em que se estabelecerá o desconto 
prorata. 

Vê-me pela simples leitura como estão 
previstas as seguranças dos financiadores 
ou emprestadores. 

De resto, pelos meios regulares  
de direito os emprestadores podem  
ainda ser indenizados pelas quotas a  
que os Municípios têm direito em  
virtude de disposições constitucionais. 
Acresce que pelo art. 3º o risco 
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está simplesmente em um têrço do 
empréstimo que receberá o Município no ato 
da assinatura do contrato. 

Somos por tais razões pela rejeição da 
emenda nº 12. 

Quanto à emenda nº 13, da autoria do 
nobre Senador Euclides Vieira, manda 
suprimir o item b do artigo 2º que está assim 
redigido: 

b) pelos Institutos e Caixas 
Aposentadorias até a concorrência de 20% 
do que arrecadam em cada Estado, 
exclusivamente para os fins das alíneas a, b, 
c, i, e k do art. 1º. 

É certo que os Institutos fogem à 
finalidade para que foram criados, de vez que 
as aposentadorias e pensões que dão aos 
seus associados são por ínfimas irrisórias; 
em compensação, mantém um grupo de 
funcionários que assombra pelo número de 
volume das despesas respectivas. É certo 
ainda que o dinheiro arrecadado é tanto que 
chega para financiarem obras custosissimas 
e fazerem empréstimos para fins diversos 
sendo dêstes o mínimo destinado a seus 
associados. Não porque tenham falta de 
numerário, mas sim por motivos outros que 
sómente seus dirigentes poderão explicar. 

O que o projeto tem em vista é desviar 
para obras Municipais de necessidade latente 
tais como as que destinam ao abastecimento 
dágua, fornecimento de fôrça e luz, bem 
assim as que entendem com a sanidade e do 
saneamento (esgôto em vez de fossas) – das 
sedes municipais. Isso não quer dizer que se 
pretenda privar os associados dos Institutos 
dos recursos de emergência de que careçam; 
mas sim desviar para as sedes municipais 
em beneficio da comunidade aquêles 
empréstimos ora feitos a particulares para 
obras sanitárias. 

Somos pela rejeição da emenda. 
A emenda nº 14 oferecida pelo nobre 

Senador Mello Vianna, por ser de simples 
redação, não temos dúvida em aceitá-la, para 
que fique o parágrafo único do art. 3º assim 
redigido: 

No art. 3º – parágrafo único – 
substituam-se as palavras "Departamento 
das Municipalidades pela seguintes: 
"repartição competente". 

Sala Ruy Barbosa, em 19 de maio de 
1953 – Dario Cardoso, Presidente – Joaquim 
Pires, Relator. – Anisio Jobim. – Attilio 
Viracqua. – Luiz Tinoco. – Aloysio de 
Carvalho. – Ferreira de Souza. 

 
SUB-EMENDA À EMENDA Nº 14 

 
Redija-se: 
"Departamento das Municipalidades ou 

repartição equivalente." – Aloysio de 
Carvalho. 

A Comissão aprovou a sub-emenda 
supra. 

Em 19-5-53. – Dario Cardoso 
Presidente. 

 
PARECER 

 
Nº 652, DE 1953 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre as 

emendas oferecidas em plenário ao projeto 
de lei da Câmara dos Deputados nº 40, de 
1952 que assegura o financiamento a longo 
prazo de serviços públicos municipais. 

 
Relator: Sr. Ismar de Góes. 
Valia o presente projeto a esta 

Comissão paar que ela se pronuncie sôbre 
as seguintes emendas ao mesmo oferecidas 
em plenário ns. 12, 13 e 14): 

 
EMENDA Nº 12 

 
Estabelece esta emenda que os 

institutos, caixas econômicas e demais 
órgãos autáquicos obrigados aos 
empréstimos e financiamentos previstos por 
esta lei poderão optar pela subrogação do 
direito dos Municípios à cobrança  
das taxas de remuneração dos  
serviço executados caso não  
 

considerem suficientes as demais garantias 
dos empréstimos e financiamentos que 
realizarem. 

Trata-se de uma providência 
evidentemente desnecessária, de vez que o 
projeto em seus artigos 2º § 1º 3º parágrafo 
único e 4º § 2º já prevê as garantias 
indispensáveis á segurança das operações. 

Cumpre ainda salientar que, em face do 
que dispõe o mencionado artigo 3º do 
projeto, o risco da operação se limita a um 
terço do empréstimo, pois é esta a parte 
efetivamente entregue ao Município no ato da 
assinatura do contrato. 

Desta forma, somos pela rejeição da 
emenda em apreço. 

 
EMENDA Nº. 13 

 
Manda esta emenda suprimir o item B 

do artigo 2º do projeto. Os dispositivos 
citados obrigam os Institutos e Caixas de 
Aposentadorias a concederem empréstimos 
aos Municípios. Com prioridade sôbre 
quaisquer outros até a concorrência de 20% 
do que arrecadam em cada Estado, 
exclusivamente para atender aos serviços de 
águas produção ou distribuição de energia, 
construção de edifícios para hoteis 
hospedarias e cinemas, linhas telefônicas 
urbanas, intermunicipais e interdistritais e 
hospitais e casas de saúde (itens a, b, c, i e k 
do art 1º do projeto). 

Essa emenda é perfeitamente aceitável 
de vez que tem em vista a preservação dos 
recursos dessas entidades previdenciais para 
serem aplicado em objetivos condizentes 
cum a sua alta finalidade. 

Precisamos reagir contra essa 
tendência generalizada de se atribuir aos 
Institutos e Caixas de Aposentadorias o 
encargo de financiadores de tôdas as 
iniciativas que demandam vultosas inversões. 
Se Ievantassemos uma estatística das 
obrigações dessa natureza já constantes de 
leis e previstas numa série interminável de 
projetos teriamos um total não realizável por 
essas instituições em dezenas de exercícios. 

O certo, porém, é não contribuir para o 
desvio dos recursos dessas entidades para 
outras finalidades estranhas aos seus 
objetivos precípuos. 

E não se argumente com a existência 
de precedentes ocorridos nesse particular. 
Se os Institutos e Caixas de Aposentadoria 
têm empregado os seus recursos em 
finalidades estranhas não os cumpre agora 
agravar essa distorção, mas, pelo contrário, 
evitar a repetição do êrro. 

Somos, assim, pela aceitação da 
emenda. 

 
EMENDA Nº ILEGÍVEL 

 
A emenda em apreço manda substituir 

no parágrafo único do artigo 3º do projeto a 
expressão "Departamento das 
Municipalidades" pela "repartição 
competente". 

Realmente, não são uniformes os 
esquemas administrativos dos Estados neste 
particular. Uns Estados possuem e outros 
não o órgão com a denominação mandada 
substituir. 

Todos, porém, possuem um órgão 
competente que realiza as funções  
próprias do citado Departamento das 
Municipalidades. 

Por essa razão esta Comissão opina 
pela aprovação da emenda em causa. 

Sala Joaquim Murtinho 22 de julho de 
1953. – Ismar de Góes, Presidente em 
exercício e relator: – Cesar Vergueiro. – 
Domingos Velasso – Vitorino  
Freire. – Ferreira de Souza. – Alberto 
Pasqualini. – Apolônio Salles. – Alvaro 
Adolpho. 

O Sr. Alfredo Neves deixa a cadeira da 
presidência que é ocupada pelo Sr. 
Vespasiano Martins. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Alfredo 
Neves, primeiro orador inscrito. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, volto hoje ao Pôrto de Itacuruçá. 
O assunto se me afigura da maior 
importância e da maior urgência e, por isso, 
quero nele insistir, para ver se consigo aplicar 
aqui o aforisma da "água mole em pedra 
dura..." uma vez que os maiores 
responsáveis pela sua execução ainda  
não quiseram realmente encarar o  
problema pela face em que deve ser 
examinado. 

Há poucos dias, o honrado Sr. Ministro 
da Viação movimentou o assunto na sua 
Secretaria de Estado; mas tenho para mim 
que a Comissão por ele designada não quis 
ou não compreendeu bem a intenção do 
honrado Sr Ministro da Viação. Para atender 
um pedido de informações do Banco de 
Desenvolvimento Econômico, reuniram-se, 
há dias, no Ministério de Viação, técnicos 
dêsse Ministério, para estudar o problema da 
construção do Pôrto de Itacuruçá. Dessa 
reunião deu notícia ao Sr. Ministro da Viação, 
o Engenheiro Luiz Vieira, seu assessor 
técnico, em resumido relatório, publicado no 
"Correio da Manhã", de 24 do corrente. 
Dêsse relatório depreende-se que o assunto 
não foi encarado como devia sê-lo, pois 
estudaram o pôrto com o objetivo principal de 
exportação de minério e em grande escala, 
quando os problemas urgentes a resolver são 
a construção de um pôrto para receber com 
ilegível ultimação do ramal férreo de Japeri a 
Itaguai, e reaparalhamento da Central do 
Brasil se preciso, fazer face ao transporte de 
carvão para Volta Redonda. 

Êsse problema em equação de solução 
inadiável, porque, dentro de três anos, nos 
veremos sob o dilema ilegível transportará 
carvão em quantidade suficiente para a 
manutenção dos grandes fornos de Volta 
Redonda – ilegível ilegível o transporte de 
passageiros pelas linhas suburbanas – 
Japerí-Pedro II – não poderá corresponder às 
exigências do tráfego – ou se atenderá à 
influência crescente de passageiros nas 
linhas suburbanas, e Volta Rendonda não 
estará em condições de cumprir o seu 
programa de um milhão de toneladas de aço, 
por falta absoluta de combustível. Esse 
problema em ilegível. No momento, para o 
momento, o que reclama solução pronta é o 
transporte de carvão para Volta Redonda, e 
conseqüentemente o aproveitamento dos 
navios em retôrno com o transporte de 
minérios. 

A leitura do relatório do ilustre 
engenheiro Luiz Vieira dá a impressão 
de que na reunião que presidiu, sequer 
foi esboçada a necessidade da 
construção do Pôrto de Itacurussá como 
complemento ao desenvolvimento 
crescente da produção da Siderúrgica de 
Volta Redonda, que está com um 
programa de expansão na plena 
execução, que promete atingir a um 
milhão de toneladas no prazo máximo de 
três anos. O cumprimento desse 
programa importa em dobrar o consumo 
de carvão circunstância a que os 
técnicos do Ministério da  
Viação parece que não tomaram 
conhecimento. 

Outro aspecto da questão que não 
foi examinado. Além da solução do 
problema de transporte de carvão para 
Volta Redonda e exportação de certa 
quantidade de minério de ferro o Pôrto 
de Itacurussá viria atender também ao 
transporte do petróleo para a refinaria 
que o Estado do Rio deseja instalar nas 
proximidades de ilegível para suprir com 
seus derivados a região servida pela 
Central do Brasil. 

É possível que no futuro o Pôrto de 
Itacuruçá se torne um grande porto de 
exportação de minérios também ilegível o 
problema objetivo atual urgente é a 
construção de um pôrto com acesso  
para navios de grande ilegível  
de 12 metros em ilegível segundo  
opinião do ilegível engenheiro Manuel 
Pacheco de Carvalho ilegível "pier"  
para atracação de navios car- 
 

voeiros e petroleiros, cais êste dotado de 
aparelhamento mecânico para descarga de 
minério, podendo ser fixado o máximo de 
dois milhões de toneladas de minério e um 
milhão e quinhentas mil toneladas de carvão 
a movimentar. 

Com esta orientação é possível obter-se 
os recursos necessários para as obras do 
pôrto, com a ultimação do ramal férreo 
Japeri-Itaguai da Central do Brasil. Mas, pela 
maneira com que o assunto fui abordado 
pelos técnicos do Ministério, chega-se, 
talvez, propositadamente, a orçamentos 
astronômicos o que importa na 
impossibilidade da execução rápida das 
obras. 

Já trouxe a esta tribuna, em resposta a 
um pedido de informações por mim 
formulado, a opinião da administração da 
Central do Brasil, quando seu laboroso e 
eficiente diretor Senhor Eurico Sousa Gomes, 
opinião em que externara a conveniência de 
executar a obra que lhe compete, 
necessitando apenas de recursos financeiros. 
Aliás, o seu antecessor, o ilustre General 
Dorival de Brito também julgava 
indispensável a construção de um pôrto de 
minério em Itacuruçá, tanto assim que 
entusiasmou a uma firma nacional, que se 
emprega na exploração e exportação de 
minérios, que examinasse o assunto, por lhe 
vir permitir que elevasse suas atividades o 
duplo ou ao quadruplo em seus negócios. 
Essa firma conseguiu financiamento da obra 
por um consórcio de banqueiros belgas. 
Tratava-se de um empreendimento de 
grande envergadura, no valor de um bilhão 
de cruzeiros, findo o qual se escoariam pelo 
Pôrto de ltacuruçá nada menos de dez 
milhões de toneladas, com o aparelhamento 
necessário da Central do Brasil, por conta do 
capital belga. Mas, como esse 
empreendimento seria, sobretudo, de 
interêsse para o nosso país, as as 
dificuldades se sucederam e os financiadores 
desistiram do negócio. 

Quanto às obras do Pôrto de Itacuruçá, 
o orçamento do exercício corrente já 
consigna Cr$ 10.000.000,00 para estudos e 
inicio da sua construção e na lei que promove 
a execução do plano de carvão, tem-se mais 
Cr$ 25.000.000,00, crédito de iniciativa do 
nobre Senador Onofre Gomes, quando 
relatou o projeto na Comissão de Fôrças 
Armadas. Mas o que é certo e o que é para 
lamentar-se é que o Departamento Nacional 
de Portos não se interessa pela construção 
dêsse pôrto, obedecendo como está pela 
ampliação do Pôrto do Rio de Janeiro. 

Tenho aqui Sr. Presidente, o relatório do 
ilustre engenheiro Luiz Vieira. No início, faz 
vagas referências à construção do pôrto de 
Itacuruçá. Observa-se, porém que o que 
interessou aos membros da Comissão 
nomeada pelo Sr. Jose Américo não foi, 
realmente, o problema de pôrto de Itacuruçá. 
A preocupação primordial daqueles ilustres 
técnicos foi o reaparelhamento da Central do 
Brasil. 

Se o Banco de Desenvolvimento 
Econômico emprestar a quantia necessária 
para sua remodelação, essa medida bastará, 
na opinião dos ilustres técnicos, para 
desafogar o pôrto do Rio de Janeiro de duas 
mil ou três mil toneladas de carvão 
destinadas a Volta Redonda. Mas não é 
suficiente que a Central do Brasil seja 
reaparelhada para transportar minério de 
Minas Gerais. A nossa principal ferrovia 
ilegível Pedro II positivamente a Central não 
pode colocar outras linhas senão recorrendo 
a vultosas desapropriações, que ilegível a 
mais de trezentos milhões de cruzeiros. 

Com a metade dessa quantia o govêrno 
Federal constituirá o pôrto de Itacuruçá, 
adaptando-o numa primeira etapa para o 
transporte de carvão que atualmente 
consome Volta Redonda e mais tarde quando 
essa quantidade fôr duplicada com a 
inauguração ilegível que proporcionará à 
coletividade um milhão de toneladas de aço 
anualmente. 

Então o problema dos ilegível sem 
 o reaparelhamento total da Cen- 
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tral do Brasil, terá definitivamente a sua 
solução e as linhas por onde trafegam, hoje, 
os trens de minério de carvão serão 
aproveitadas no transporte da população 
suburbana para a Estação D. Pedro II. 
Teremos, assim, completamente resolvido o 
angustioso problema da população que não 
pode morar no centro da cidade, mas que 
precisa deslocar-se diariamente dos 
subúrbios desta Capital para empregar sua 
atividade nas várias zonas do Distrito 
Federal. 

Por sua vez, também o minério, que 
hoje apenas se exporta na razão de um 
milhão de toneladas, com a simples 
realização da primeira etapa do pôrto de 
Itacuruçá, poderá ser duplicada sua 
capacidade exportável e, então, quando 
realmente se conseguir o capital necessário 
ao reaparelhamento total da Central do 
Brasil, também se construirá a  
segunda etapa do pôrto, facilitando  
a exportação, não mais de dois milhões  
de toneladas, mas, possivelmente,  
de dez ou doze milhões de  
toneladas de minério de ferro! Êsse, o 
panorama real. 

Sr. Presidente, se os responsáveis pela 
administração pública examinarem o 
problema em equação, com vontade de 
acertar, terão fatalmente que realizar a 
primeira etapa do pôrto de Itacuruçá quanto 
antes, pensando sobretudo no carvão de 
Volta Redonda, a fim de que, ao término da 
sua construção, as suas diretorias não se 
vejam embaraçadas com o combustível 
necessário aos altos fôrnos. Naturalmente, o 
primeiro pier dará vasão não só ao  
minério que está vindo de Minas Gerais 
numa proporção de um milhão de  
toneladas, como, ainda, os navios  
terão carga de retôrno, transportando êsse 
minério. 

E' esta a parte que eu chamo de 
primeira etapa do pôrto de Itacuruçá. Depois, 
paralelamente, obtidos os dólares, 
transformada, realmente, a Estrada de Ferro 
Central do Brasil numa rodovia em condições 
de prestar os serviços que todos dela 
necessitamos, que se realize a segunda 
etapa do pôrto de Itacuruçá; que se pense, 
então, num pôrto maior para exportação de 
minério. Neste momento, porém, querer, 
como a Comissão propõe, que, desde logo, 
se abra um crédito de quinhentos milhões de 
cruzeiros para o reaparelhamento da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, é, positivamente 
um êrro, é olvidar o problema de maior 
urgência, o maior, para cuidar do menor. De 
nada dianta a ampliação de Volta Redonda 
porquanto ela não terá combustível suficiente 
mesa funcionar à altura das suas 
necessidades. 

Sr. Presidente, daqui dirijo mais um 
apêlo ao honrado Sr. José Américo, pedindo 
que faça com que a Comissão que S. Ex.ª 
nomeou reexamine o assunto e o encare na 
sua verdadeira realidade. A Comissão que ali 
se reuniu para atender à solicitação do 
Senhor Presidente da República não foi para 
cuidar, positivamente, do reaparelhamento da 
Central do Brasil. A sua finalidade foi 
indiscutivelmente, o exame do uma solução 
rápida para construção do pôrto de Itacuruçá, 
visando, sobretudo, servir e desinquietar a 
administração da siderúrgica de Volta 
Redonda. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

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

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

S. Ex.ª não se encontra no recinto. 
Não há outros oradores inscritos. 
O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor 

Presidente, não havendo mais oradores 
inscritos, valho-me da oportunidade para 
cientificar a Mesa de que o "Diário Carioca" 
de ontem, a propósito da reclamação que o 
Senador Bernardes Filho e eu formulamos 
sôbre a impressão, no Diário do Congresso, 
da Ata dos nossos trabalhos, publicou  
uma defesa dos Revisores da Imprensa 
Nacional. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Pelo que está escrito naquêle matutino, 
as falhas contra as quais nos temos 
insurgido, decorrem da deficiência do número 
de Revisores. Realmente, a ser exata a 
notícia de haver Revisores que, numa só 
noite; revêem de dez a doze mil linhas, 
forçoso e reconhecer êsse trabalho como 
sôbre humano, e impossível de se realizar 
com perfeição. 

Entretanto, tendo a Mesa declarado que 
o Sr. Diretor Geral da Secretaria à Imprensa 
Nacional, tomar providências para obviar 
essas falhas, sugiro a Mesa peça ao Sr. 
Diretor verifique se, realmente, o quadro dos 
Revisores da Imprensa é deficiente. Ninguém 
pretende heróis para a revisão do Diário do 
Congresso. Se os revisores não bastam, seu 
número deve ser aumentado. Inadmissível é 
porém, que a Ata dos nossos trabalhos 
continue a publicar-se errada. 

O SR. MELLO VIANNA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. MOZART LAGO: – Com todo 
prazer. 

O SR. MELLO VIANNA: – V. Ex.ª 
abordou assunto que de perto me interessa, 
e desejo dar também minha opinião. Essas 
reclamações sôbre a revisão das atas dos 
nossos trabalhos produziram-se aqui, 
repetidamente, ao tempo em que tive a honra 
do presidir a Comissão Diretora desta Casa. 
A Mesa de então, tomou a providência de 
propor a criação de 6 lugares de Revisores, 
exatamente para o serviço de revisão das 
atas dos nossos trabalhos. O Senado, porém, 
em sua alta sabedoria, transformou êsses 
cargos em Redatores Revisores, quando 
haviam sido criados para Revisores de 
Provas. E a Redação de Anais que já 
possuía número considerável de servidores, 
ficou acrescida de seis. Entretanto, a criação 
dêsses cargos teve em vista que seus 
ocupantes trabalhassem a noite, dois cada 
vez, de modo que trabalhando uma noite, 
descansassem duas, evitando-se excesso de 
fadiga e melhor serviço. E' justa a 
reclamação de V. Ex.ª, porém quero deixar 
evidente que a Comissão Diretora que 
presidi, providenciou em tempo útil para 
obviar o inconveniente. Desculpe-me V. Ex.ª 
a interrupção de seu discurso, mas senti-me 
na obrigação de prestar êsse esclarecimento. 

O SR. MOZART LAGO: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª. O nobre colega fala com 
autoridade e concorda comigo na crítica ao 
serviço de revisão da nossa Ata. 

De fato, afigura-se-me que o quadro de 
Revisores do Diário do Congresso, é 
deficiente e deve ser ampliado. (Muito bem! 
Muito bem!). 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
 

Victorino Freire. 
 

Arêa Leão. 
 

Carlos Saboya. 
 

Georgino Avelino. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Apolonio Sales. 
 

Novaes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Cícero de Vasconcelos. 
 

Ismar de Góes. 
 

Durval Cruz. 
 

Landulpho Alves. 
 

Pinto Aleixo. 
 

Carlos Lindemberg. 
 

Bernardes Filho. 
 

Mello Vianna. (18) 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Plínio Pompeu. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Júlio Leite. 
Walter Franco. 
Sá Tinoco. 

Pereira Pinto. 
César Vergueiro. 
Marcondes Filho. 
João Villasbôas. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Alberto Pasqualini (16). 
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais 

orador inscrito. 
Si nenhum Sr. Senador quizer fazer uso 

da palavra passo à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Sôbre a Mesa requerimento que vai ser 

lido. 
O Sr. Primeiro Secretário procede a 

leitura do seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 220, de 1953 

 
Requeremos, com fundamento no art. 

155 e §§ 1º e 3º do Regimento Interno, 
urgência, para imediata discussão e votação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 308 de 1952 
que dispõe sôbre a remuneração mínima dos 
Jornalistas – que se encontra ainda na 
Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer já proferido pelo Senhor Senador 
Gomes de Oliveira. 

Sala de Sessões, 27 de julho de 1953. – 
Mozart Lago. – Roberto Glasser. – A. Simch. 
– Mário Mota. – Euclides Vieira. – Anísio 
Jobim. – Alberto Pasqualini. – Vivaldo Lima. – 
Landulfo Alves. – Areia Leão. 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos; em 
que está vasado o presente requerimento, 
cujos signatários o indicam baseado no § 3º 
do art 155, não resulta bastante claro o que 
desejam SS. Ex.ªs. 

O § 3º do art. 155 determina o seguinte: 
"Art, 155 –  
§ 3º Nos demais casos, a matéria para 

que se concedeu urgência figurará no início 
da Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária a seguir, sem prejuízo da matéria já 
em urgência." 

A matéria, aprovado o requerimento de 
urgência, não pode ter imediata discussão e 
votação, como declara o próprio 
requerimento. 

O SR. MOZART LAGO (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, a  
palavra "imediata" foi aí colocada  
por equívoco. Realmente, desejamos  
que a matéria seja discutida de hoje a 48 
horas. 

O SR. PRESIDENTE: – Com o 
esclarecimento do nobre Senador Mozart 
Lago, vou submeter à votação o 
requerimento. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO (*) 
(pela ordem): – Sr. Presidente, parece que 
há ainda um ponto a ser esclarecido no 
requerimento. Nela se diz que o projeto já 
tem parecer do Senador Gomes de Oliveira 
na Comissão de Constituição e Justiça. 
Realmente, S. Ex.ª proferiu seu parecer, mas 
a matéria ficou em suspenso da deliberação 
dessa Comissão, face a pedido de vista 
formulado por um dos seus componentes. 

O SR. MOZART LAGO: – O pedido de 
vista foi do Senador Ferreira de Souza. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO: – 
Como está redigido o requerimento, fica 
parecendo que a matéria já concluiu sua 
tramitação na Comissão de Constituição e 
Justiça, quando, em realidade, o parecer 
ainda não foi votado por aquele órgão 
técnico. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
O Projeto entrará na Ordem do Dia da 

sessão de depois de amanhã. 
 

__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora 
do expediente. (Pausa). 

Mais nenhum Senhor Senador 
desejando usar da palavra, passo a: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de lei da 

Câmara dos Deputados; número 102, de 
1953, que classifica no Padrão O, cargos de 
Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde e dá outras providências (em regime 
de urgência, nos têrmos do artigo 155, § 3º 
do Requerimento Interno, em virtude da 
aprovação, em 23-7-53, do Requerimento nº 
217-53, tendo pareceres favoráveis (ainda 
não publicados) das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público 
Civil e de Educação e Cultura e dependendo 
de parecer da Comissão de Finanças). 

Já se pronunciaram sôbre este projeto 
as Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Educação e 
Cultura, cujos pareceres, entretanto, não 
foram ainda publicados. Vão ser lidos pelo 
Sr. 1º Secretário. 

São lidos os seguintes 
 

PARECERES 
 

PARECER 
 

Nº 683, de 1953 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrão O cargos de 
Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Aloisio de Carvalho 
O Projeto de Lei de Câmara, número 

102, de 1953, classifica como de Professor 
Catedrático, padrão O, os cargos de 
Professor, padrão M, criados pela Lei nº 
1.049, de 3 de janeiro de 1950, e de 
Professor Catedrático, padrão M, criados 
pelas leis ns. 994 e 1.014, respectivamente 
de 21 de novembro e de 24 de dezembro de 
1949. 

Pelo artigo 2º do projeto, ficam 
estendidos os efeitos da lei dos Professôres 
Catedráticos aposentados depois da 
federalização das Faculdades e que se refere 
a classificação supra. 

Pelo artigo 3º, a despesa que da lei 
resultar correrá pelo saldo da conta corrente 
dos Quadros do Ministério da Educação e 
Saúde. 

A proposição foi iniciativa do Poder 
Executivo, mediante mensagem presidencial 
de 4 de julho do ano passsdo de 1952, sob nº 
229, acompanhada de exposição de motivos 
do Sr. Ministro da Educação, e de ante-
projeto de lei, cujo texto foi mantido  
pela Câmara, com o só acréscimo  
doartig o que passou a ser, no projeto, o art. 
2º. 

A lei nº 924, de 21 de novembro de 
1949. a que o projeto se reporta, é a que 
transformou em estabelecimento Federal de 
ensino superior a Faculdade de Direito do 
Amazonas, criando, no Quadro Permanente 
do Ministério da Educação e Saúde, 22 (vinte 
e dois) cargos de Professor Catedrático, 
padrão M. 

A outra lei referida, de nº 1 014, de 24 
de dezembro de 1949, transferiu para a 
União, integrando o Ministério da Educação e 
Saúde, a Faculdade de Direito de Alagoas, 
com sede em Maceió e criou no Quadro 
Permanente do mesmo Ministério, 22 (vinte e 
dois) cargos de Professor Catedrático, 
também padrão M. 

Finalmente, a lei nº 1.049, de 3 de 
janeiro de 1950, tornou estabelecimento 
federal de ensino superior a Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do Pará criando no 
quadro permanente do Ministério da 
Educação e Saúde, 31 (trinta e um) cargos 
de Professor, igualmente padrão M, (artigo 4º 
parágrafo único) estabelecendo mais 
(art. 5º) que o professor catedrático 
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aposentado em conseqüência de invalidez 
teria direito, como pensão, a vencimentos 
integrais estabelecidos na mesma lei. 

São êsses os cargos de magistério 
superior cujo padrão o presente projeto eleva 
de M para O. 

Nada há a opôr, do ponto de vista 
constitucional. 

Sala Ruy Barbosa, 11 de junho 1953. – 
Dario Cardoso, Presidente. Aloysio de 
Carvalho, Relator. – AtiIio Vivacqua. – Luiz 
Tinoco. – Gomes de Oliveira. – Carlos 
Saboya. Valdemar Pedrosa. – Camilo Mércio. 
– Joaquim Pires. – Anísio Jobim. – Ferreira 
de Souza. 

 
PARECER 

 
Nº 684, de 1953 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrão O, os cargos 
de Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde e da outras providências. 

 
Relator: Sr. Prisco dos Santos. 
O projeto ora submetido a apreciação 

da Comissão de Serviço Público Civil (nº 102, 
de 1953) tem por objetivo corrigir uma 
desigualdade que não deve persistir, uma 
omissão que ressalta ao primeiro exame da 
matéria e uma contradição que também se 
evidencia entre textos legais. 

A desigualdade consiste no seguinte: 
nas leis pelas quais foram federalizadas as 
faculdades de Direito do Amazonas e 
Alagôas e a Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará, os vencimentos dos 
respectivos professôres catedráticos ficaram 
no padrão M, enquanto os seus colegas de 
todos os demais institutos congêneres do 
país em idênticas condições, isto é, 
integrados no Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Saúde,  
percebem remuneração classificada no 
padrão O 

A omissão está patente no diploma legal 
que federalizou a Faculdade de Medicina e 
Cirurgia do Pará, pois criou os cargos de 
Professor, e não de Professor Catedrático 
como devia ser e não pode deixar de ser. 
Não se compreenderia, com efeito, que 
estabelecimento dessa natureza, equiparado 
às escolas de nível universitário mantidas 
pela União, deixasse de ter a cátedra em seu 
corpo docente. Não tendo havido certamente 
no caso colapso do legislador, deve-se 
admitir que ausência do têrmo Catedrático 
resulta de considerá-lo subentendido A lei, 
porém – todos o sabem bem – deve ser 
explícita, clara, precisa, a fim de se evitarem 
dúvidas e controvérsias na sua interpretação, 
sobretudo quando se trata de direitos 
patrimoniais. Daí a necessidade  
de corrigenda que faz a presente 
proposição. 

Quanto a contradição acima referida, 
encontramo-la atentando no seguinte 
dispositivo da lei nº 488, de 15 de novembro 
de 1948: 

"Art. 15. Os professôres catedráticos do 
ensino superior e do Colégio Pedro II 
perceberão vencimentos correspondentes ao 
padrão O". 

Veja-se bem. Se a legislação dá o 
padrão O, aos catedráticos em geral e até 
aos de um instituto que não é de grau 
superior mas secundário como justificar ou 
explicar a exceção relativamente às três 
faculdades de que trata o projeto? Impõe-se, 
evidentemente, a uniformização que êste 
consigna, quer no tocante a remuneração, 
quer no atinente à designação de professôres 
incompleta quanto aos da Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do Pará. 

Resulta a proposição, aliás, de 
Mensagem governamental acompanhada de 
exposição de motivos em que o Ministério da 
Educação a fundamenta de maneira  
cabal e conveniente. A Câmara 
dos Deputados adotou-a por 
 

inteiro, acrescendo-lhe apenas a disposição 
constante do artigo 2º, que estende os efeitos 
da lei aos professôres catedráticos 
aposentados depois da federalização das 
faculdades a que ela se refere em seu artigo 
1º. Contra isto não há também o que objetar 
tão patente o espírito de justiça, que inspira a 
medida. 

Mas êsse mesmo espírito de justiça; 
tem de ser, não pode deixar de ser também 
invocado em relação a outro aspecto da 
questão. Se o Executivo, em Mensagem a 
Câmara Deputados, e o Legislativo, 
aceitando o projeto em exame reconhecem 
injusta a desigualdade de se atribuírem 
vencimentos do padrão M aos catedráticos 
das três escolas superiores em causa, 
quando os de tôdas as outras do país se 
classificaram no padrão O; se essa 
desigualdade contrariou meridianamente o 
disposto no artigo acima citado, da lei nº 488, 
de 15 novembro de 1948, pelo qual se fixou 
um princípio de uniformidade, isto é, de 
remuneração igual para os servidores de 
classe e funções iguais não resta dúvida que 
a correção desacerto tem de ser completa, 
tem de vigorar desde o dia em que se 
consumou. Quando se procura reparar um 
dano a direitos feridos, há de se fazê-lo em 
todos os seus efeitos, integralmente, porque 
o direito existe ou não existe. 

Pelos motivos expostos, e em face das 
considerações expendidas no período 
anterior, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 102 de 1953 com a 
seguinte 

 
EMENDA 

 
Ao art. 3º 
 
Depois das palavras presente lei, 

acrescentam-se as seguintes: inclusive com 
o pagamento de diferença de vencimentos 
dos professôres catedráticos a que se refere 
o art, 1º – O resto como está. 

Sala das Comissões, 2 de julho de 
1953. – Prisco dos Santos, Presidente e 
Relator. – Costa Pereira. – Vivaldo Lima. 

 
PARECER 

 
Nº 685, de 1953 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrao O, cargos de 
Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos 
O Projeto de Lei da Câmara do 

Deputados nº 102, de 1953, classifica no 
padrão O, os ocupantes dos cargos de 
professor catedrático, padrão M, das 
Faculdades de Direito de Alagôas e do 
Amazônas e de professor padrão M, da 
Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará, 
integrantes de Quadro Permanente do 
Ministério de Educação e Saúde, e dá outras 
providências. 

As leis que criaram os cargos de 
professor das referidos Faculdades e que os 
classificaram no padrão M não atentaram no 
dispôsto na Lei nº 488 de 15 de novembro de 
1948, que já havia estabelecido: 

Artigo 15. Os professôres catedráticos 
do ensino superior e do Colégio Pedro II 
perceberão vencimentos correspondentes ao 
padrão O. 

O projeto, que tem a sua origem em 
Mensagem do Senhor Presidente da 
República, vem desfazer a anomalia que 
criara, para os professôres dêsses 
estabelecimentos enquadrados na órbita 
federal, uma aberrante desigualdade no 
montante dos seus vencimentos. 

A Câmara dos Deputados, "conhecendo 
o espírito de justiça consubstanciado no 
projeto, aprovou-o, acrescentando-lhe uma 
emenda, que veio a constituir o seu artigo 2º, 
segundo a qual o dispositivo se estende aos 
 

professores catedráticos que tenham sido 
aposentados depois da federalização das 
Faculdades em que estavam lotados. 

Foi a aplicação do principio de igual 
tratamento para casos de condições iguais. 

Foi justa e coerente aquela Casa do 
Congresso. 

Se se vae fazer justiça aos professôres 
prejudicados com o desnível dos seus 
vencimentos, os aposentados não devem ser 
esquecidos, porque também, êles foram 
danificados com o disposto nas leis que 
federalizaram as Faculdades e que 
prestaram os seus serviços. 

No Senado, o relator da Comissão do 
Serviço Público Civil, Senador Prisco dos 
Santos, apresentou emenda ao art. 3º, nos 
seguintes têrmos: 

Depois das palavras presente lei, 
acrescentem-se as seguintes: inclusive, com 
o pagamento da diferença de vencimentos 
aos professôres catedráticos a que se refere 
o artigo 1º. 

Considero o objetivo da emenda, como 
uma decorrência natural dos dispositivos do 
projeto. 

Houve uma injustiça que o projeto 
procura reparar. Faça-se, então, uma 
reparação completa, reconhecendo as 
professôres em causa direito aos 
vencimentos correspondentes ao padrão 
desde a federalização das Faculdades, pois 
lei anterior já vedava a diferença de 
vencimentos entre professôres catedráticos 
de ensino superior, e os fixava no padrão O. 

Sou pela aprovação do projeto e da 
emenda. 

Sala das Comissões, 15 de julho de 
1953. – Flávio Guimarães. Presidente – 
Cícero de Vasconcelos, Relator. – Hamilton 
Nogueira. – Arêa Leão. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto 
depende de parecer da Comissão de 
Finanças. Com a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, Relator designado. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O 
Projeto de Lei nº 102, de 195: da Câmara dos 
Deputados, classifica no Padrão O,  
cargos de Professor Catedrático do  
Quadro Permanente do Ministério  
da Educação e Saúde e dá outras 
providências. 

Na tramitação pelas Comissões da 
Câmara dos Deputados o Projeto recebeu 
emenda, que, aprovada, passou constituir o 
art. 2º: 

"Estendem-se os efeitos desta lei aos 
Professôres Catedráticos aposentados 
depois da federalização das Faculdades a 
que se refere o artigo anterior." 

No Senado teve o projeto areceres; 
favoráveis das Comissões de Constituição e 
Justiça, Educação e Cultura, e de Serviço 
Público Civil. 

Nesta última, o nobre Senador Prisco 
dos Santos apresentou emenda a, art. 3º, nos 
seguintes têrmos: 

"Depois das palavras presente lei, 
acrescentem-se as seguintes inclusive com o 
pagamento de diferença de vencimento aos 
professôres catedráticos a que se refere o 
art. 1º" 

Sendo o projeto oriundo de mensagem 
do Executivo, visando reparar injustiças no 
que diz respeito à desigualdade de 
vencimentos dos professôres do Ensino 
Superior do Brasil, sou pela sua aprovação, 
bem como pela aprovação da emenda de 
autoria do Senador Prisco dos Santos. 

Sr. Presidente, êste parecer tem o apôio de 
todos os membros da Comissão  
de Finanças que estão presentes no  
Senado, de maneira que é o parecer da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 
projeto e emenda. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*): – Sr. Presidente, não me anima qualquer 
propósito de combater o projeto; ao contrário, 
quero manifestar minha simpatia pelo 
mesmo. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Data venia, entretanto, já não posso ter a 
mesma atitude com relação à emenda 
apresentada – desde já o proclamo – pelo 
meu eminente amigo Senador Prisco dos 
Santos. 

Reconheço, as razões substanciais em 
que se esteia S. Ex.ª. Todavia, não me 
parece conveniente a aprovação da emenda, 
por dois motivos: primeiro – viria pesar com 
uma despesa, que bem poderia ser posta à 
margem, nos cofres da União, segundo – 
sendo um bem e na realidade também um 
mal, talvez muito maior do que o próprio bem. 

Com efeito, Sr, Presidente, manda a 
emenda que se paguem aos professôres 
êsses vencimentos desde a federalização 
das faculdades estaduais 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – V. 
Ex.ª dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador) – A emenda refere-
se a diferença de vencimentos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Seja diferença de vencimentos. O aparte com 
que acaba de me honrar o nobre colega 
esclarecer perfeitamente a matéria. 

Na verdade, os próprios professôres 
opõem-se a vitória da emenda. 

Para conhecimento da Casa, passo a 
ler o telegrama que recebi do eminente 
Diretor da Faculdade de Direito de Alagoas. 

"Senador Kerginaldo Cavalcanti 
– PaIácio Monrõe. 
Tendo de subir no plenário do Senado o 

projeto dois mil cento e noventa, oriundo da 
Câmara dos Deputados, reajustando o 
padrão nas Faculdades de Alagoas, Pará e 
Amazonas, solicito a V. Ex.ª, em nome dos 
professôres desta Escola votar contra a 
emenda que manda efetuar o pagamento dos 
professôres desde a federalização, porquanto 
trará, como conseqüência, o retôrno do 
projeto a Câmara, ond ejá demorou dois 
anos. Saudacões – Professor Jaime de 
Alfavilla – Diretor da Faculdade de Direito de 
Alagoas. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sempre receo com prazer os apartes de V. 
Ex.ª. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – O 
nobre colega encontra, no próprio telegrama 
a razão por que pedem para votarmos contra 
a emenda: apenas o receio do projeto 
retornar a Câmara dos Deputados, 
permanecendo lá mais dois anos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Como dizia de início, Sr. Presidente, encontro 
na emenda sobrecarga para o Tesouro, a 
qual será perfeitamente dispensável. 
Aprovando a lei para que entrasse em vigor, 
na forma comum do nosso direito, 
evitaríamos mais um ônus para o erário 
nacional, sem prejuízo, aliás, dos interêsses 
muito justos dêsses professôres. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Pemite um aparte? (Assentimento do orador) 
– Repare V. Ex.ª que o telegrama apenas 
pede a não aprovação da emenda para que o 
projeto não volte a Câmara dos Deputados, 
mas não significa renúncia ao recebimento 
da diferença de vencimentos a que os 
professôres dessa escola tem direito. A 
emenda, portanto, não aumenta despesa 
nem traz qualquer sobrecarga para o erário; 
apenas regula o pagamento dos 
vencimentos, daqui por diante, pelo padrão 
"O" e o pagamento da diferença de 
vencimentos desde a federalização. Os 
professôres não renunciam no benefício; 
apenas se referem a uma questão de tempo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não há, de fato, uma renúncia. Sou eu quem 
está aduzindo êsse argumento contra a 
emenda. 

Não deixa, como eu dizia, de ter certa 
razão o ilustre Diretor da Faculdade de 
Direito de Alagoas. Êsse projeto, na 
realidade, através de verdadeira "via crucis" 
vem há dois anos transitando na  
Câmara dos Deputados, e os professôres 
interessados receiam que, se vier 
 a vingar a emenda, o pro 
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jeto retorne àquela Casa para demorar, 
talvez outro tanto, o que seria muito pior. 
Como se diz, a emenda seria pior que o 
sonêto. 

Trago, portanto, êsse argumento de que 
os professôres se opõem à aprovação da 
emenda, êles que seriam os mais 
interesados na tramitação da emenda ou na 
conversão dos seus têrmos em lei. 

O SR. PRISCO DOS SATOS: – 
Enquanto os professôres da Faculdade de 
Direito de Alagoas solicitam que não seja 
aprovada a emenda, outros pedem a sua 
aprovação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não contesto. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Quero 
pedir a atenção de V. Ex.ª para o art. 15 da 
Lei nº 488, de 15 de agôsto de 1948, portanto 
anterior à federalização das Faculdades. 
Reza o seguinte: 

"Os professôres catedráticos de ensino 
superior e do Colégio Pedro II perceberão 
vencimentos correspondentes ao padrão "O". 

Este artigo de lei resolve perfeitamente 
a questão. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não é sob êsse ângulo que está sendo posta 
a questão. O que sustento são dois pontos 
de vista: um, que a mim me parece de 
conveniência do Erário; e outro, justamente o 
encampado pelos professôres da Faculdade 
de Alagoas, do possível retôrno do projeto, 
com a aprovação desta emenda, à Câmara 
dos Deputados, onde poderá ter demora que 
afinal de contas seja muito mais prejudicial 
do que sua rejeição por esta alta Casa do 
Parlamento. 

Sr. Presidente. manifestando da tribuna, 
a opinião dos professôres alagoanos, peço 
para ela a atenção dos ilustres Srs. 
Senadores, de modo a evitarmos que sofram 
qualquer dano, quando o propósito que 
animou o eminente autor da emenda, 
Senador Prisco dos Santos, foi o de lhes 
proporcionar beneficio de ordem pecuniária. 
Ora, êste beneficio de ordem pecuniária, 
como poderá ser em face da aprovação da 
emenda, em vez de constituir beneficio se 
transformará em motivo de desesperação 
para êsses professôres. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Permite V. Ex.ª outro aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Com todo o prazer. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – 
Declaro a V. Ex.ª que não se trata de 
beneficio, nem eu fui levado a apresentar a 
emenda com semelhante objetivo. Meu 
intento foi apenas fazer justiça. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Meu nobre colega, quando digo beneficio, 
não ilido a idéia de justiça. Não deixa de ser 
incontestàvelmente, uma vantagem. Seja ela 
legal ou decorrente ede munificência 
individual, não deixa, repito, de ser um 
benefício. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Não é 
beneficio. A palavra beneficio dá ideia de 
favor. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Nem eu disse tal. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – E aqui 
pretendemos simplesmente fazer justiça a 
quem merece e tem direito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Quando empreguei o vocábulo "beneficio" fi-
lo lato senso. Espero que V. Ex.ª me faça a 
gentileza de compreneder minha explicação 
e aceitá-la razoàvelmente. 

O SR. ISMAR DE GÓES – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Com toda o prazer. 

O SR. ISMAR DE GÓES – O caso dos 
professores da Faculdade de Alagoas é o 
mesmo dos professores civis servindo em 
estabelecimento militar. Quer estes, quer 
aqueles foram classificados em padrão 
Inferior. Agora, o Govêrno, fazendo justiça, 
reclassifica todos no padrão “O", a que têm 
direito. Pergunto a V Ex.ª: os professores 
reclassificados no padrão “O" têm direito a 
atrasados? E' um direito liquido? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Responderei a V. Ex.ª se eu 
 

quisesse colocar a questão em função da 
resposta que o nobre colega pretende, diria 
que tal manifestação não caberia a mim, 
mas, sim, ao Judiciário. 

Relativamente à segunda parte – 
justamente aquela que constitui o objetivo 
precípuo desta oração – declaro: o que 
parece um bem, pode ser realmente, um mal. 

Acredite o nobre colega que meu voto é 
inteiramente favorável ao projeto. E não fôra 
o risco que existe, eu voltaria atrás das 
condições que impugno, para aceitar as 
razões dos meus eminentes colegas e votar 
favoràvelmente à emenda. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Perguntei a 
V. Ex.ª porque é eminente jurista e eu sou 
apenas um leigo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
O nobre colega está sendo  
por demais generoso. Sou apenas um 
estudioso. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Pediria a V 
duvida sôbre se há direito liquido é certo a 
êsses atrasados. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não estou convecido da liquidez dêsse 
direito. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Pediria a V. 
Exa. que examinasse a matéria sob êsse 
aspecto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não disponho de tempo para apreciar a 
matéria com o cuidado que reclama. Eu não 
poderia ilegível ao exame de uma  
tese tão vasta e em matéria  
complexa e educada sôbre cuja liquidez 
tenho dúvidas. 

O SR. ISMAR DE GÓES: –  
V. Ex.ª diz bem: a matéria é delicada, 
complexa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Perfeitamente. E se disso a inquino, não quer 
dizer tenha eu firmado posição definitiva. 
Julgo necessário um exame detido. 

Sr. Presidente, manifestando meu ponto 
de vista e pensando ter sido o interprte dos 
professores da Faculdade de Direito de 
Alagoas, ilegível, de antemão, o meu voto a 
favor do projeto e contrário à emenda. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

Queiram permanecer sentados os 
Senhores Senadores que a aprovam (Pausa) 
Está aprovada. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder 
à verificação da votação requerida pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Queiram levantar-se os Senhores 
Senadores que aprovam a emenda. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores que 
aprovaram a emenda e levantar-se os que a 
rejeitaram.. (Pausa) 

Votaram a favor da emenda vinte e oito 
senhores Senadores e contra, sete. 

Esta confirma a aprovação da seguinte 
emenda. 

 
EMENDA 

 
Ao art. 3º 
Depois das palavras presentes leis, 

acrescentem-se as seguintes: 
inclusive com o pagamento de diferenças de 
vencimentos aos professores catedráticos a 
que se refere o art. 1º. 

Em votação o projeto, assim emendado. 
Os Srs. que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
É aprovado o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 102, de 1953 

 
Classifica no padrão O, os cargos de 

Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º Ficam classificados como 

Professor Catedrático, padrão O, ilegível 
 

cargos de Professor, padrão M, criados pela 
lei número 1.049, de 3 de janeiro de 1950, e 
de Professor Catedrático, padrão M, criados 
pelas Leis ns. 924 e 1.014, respectivamente, 
de 21 de novembro e 24 de dezembro de o 
1949. 

Art. 2º Estendem-se os efeitos desta lei 
aos Professores Catedráticos aposentados 
depois da federalização das faculdades a que 
se refere o artigo anterior. 

Art. 3º A despesa resultante da presente 
lei será atendida pelo saldo da conta corrente 
dos Quadros do Ministério da Educação e 
Saúde. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

À Comissão de Redação. 
O SR.  PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

um requerimento que vai ser lido. 
E' lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 221, de 1953 

 
Requeiro inversão da Ordem do Dia a 

fim de que o Projeto de Lei da Câmara nº 
128, de 1953, seja discutido e votado em 
seguida ao de número 102, de 1953. 

Sala das Sessões, em 27 de julho de 
1953. – Vitorino Freire. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 128, de 1953, que 
reajusta os vencimentos dos cabos e 
soldados da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício. concedida na sessão de 23-7-
1953 a requerimento do Sr, Senador 
Victorino Freire, tendo pareceres favoráveis: 
nº 653, de 1953, da Comissão de 
Constituição e Justiça; nº 654, de 1953, na 
Comissão de Segurança Nacional; nº 655, de 
1953, da Comissão de Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

(Pausa) 
O SR. MOZART LAGO: – Sr. 

Presidente, desejo apenas declarar que a 
bancada do Distrito Federal está de inteiro 
acôrdo com o requerimento do Senador 
Victorino Freire e com a aprovação do projeto 
que interessam aos nossos bravos 
soldados do fôgo e da Policia Militar. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. VISTORINO FEIRE: – Sr. 
Presidente, o Projeto nº 128 de 1953, para o 
qual pedi dispensa de interstício, foi por mim 
relatado na comissão de Finanças, onde 
recebeu aprovação unânime, pois satisfaz a 
uma velha e justa aspiração da Policia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Pretende-se 
reajustar vencimentos e melhorar serviços, 
mediante melhor situação do pessoal 
integrante dessas duas corporações. 
Conforme se verifica do meu parecer, os 
proventos do cabos e soldados da Policia 
Militar são insignificantes e não se pode 
atualmente viver com êsse vencimentos 
miseráveis. Os que lá se encontram estão 
sujeitos a um regime de trabalho  
forçado, porque os efetivos do  
Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar não 
chegam para o serviço e policiamento 
regulares. 

Assim, Sr. Presidente, depois de ouvir 
ponderações pessoais do ilustre comandante 
do Corpo de Bombeiros dei parecer favorável. 
unanimente aceito pela Comissão de 
Finanças, o qual, estou certo, merecerá 
também aceitação do plenário do Senado. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Victorino 
Freire o Sr. Vespasiano Martins, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

Se nenhum dos Senhores Senadores 
pedir a palavra, encerrarei a discussão. 

Está encerrada. 
Em votação o projeto, que tem 

pareceres favoráveis da Comissão de 
Constituição e Justiça, da de  
Segurança Nacional e da Comissão de 
Finanças. 

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

E' aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 128, de 1953 
 

Reajusta os vencimentos dos cabos e 
soldados da Policia Militar do Distrito Federal 
e dos cabos e bombeiros do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os vencimentos dos cabos e 

assemelhados e soldados e assemelhados 
da Policia Militar do Distrito Federal e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
serão reajustados de acordo com o Art, 8º e 
seu parágrafo 1º da Lei nº 488 de 15 de 
novembro de 1948, sem prejuízo de 
 direitos e vantagens que lhes são  
conferidos pela Lei nº 1.316, de 20 de janeiro 
de 1951. 

§ 1º Os vencimentos dos cabos e 
assemelhados e soldados e assemelhados 
da Policia Militar do Distrito Federal previstos 
na letra d do artigo 11 da Lei nº 488 de 15 de 
novembro de 1948, são elevados 
respecvamente, às referências 19 e 18. 

§ 2º Os vencimentos dos cabos e 
assemelhados e soldados de 1ª 2ª e 3ª 
classes previstos na letra e, do Art. 11 da Lei 
nº 488 de 15 de novembro de 1948, são 
elevados respectivamente as referências 19, 
18, 17 e 16. 

Art. 2º E' criado no Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal o Quadro de Motoristas 
composto de 10 (dez) primeiros sargentos 30 
(trinta) segundos sargentos, 50 (cinqüenta) 
terceiros sargentos e 60 (sessenta) cabos, 
cujos vencimentos corresponderão, 
respectivamente as referências 22, 21, 20, e 
19 da letra e do Art. 11 da Lei nº 488 de 15 
de novembro de 1948. 

§ 1º Os atuais motoristas do Quadro 
Ordinário do corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal serão transferidos para o Quadro 
criado, obedecendo as promoções a sargento 
e preenchimento da graduação de cabo 
motorista às disposições regulamentares. 

§ 2º Os bombeiros de 1ª classe 
motoristas serão reclassificados na 
graduarão de cabo motorista do Quadro 
criado nesta lei. 

§ 3º Fica extinta no Quadro Ordinário a 
especialidade de motorista. 

§ 4º Aos atuais motoristas do Quadro 
Ordinário que já possuam a graduação de 
cabo de esquadra ou de sargento fica 
assegurado o direito de concorrer à 
promoção de sargento ajudante. 

Art. 3º E' aumentado o efetivo do 
Quadro Ordinário do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal de 2 (dois) segundos 
sargentos, 11 (onze) terceiros sargentos, 34 
(trinta e quatro) cabos de esatadra e 21 
(vinte e um) bombeiros de 1ª classe. 

Art. 4º Serão suprimidos do Quadro de 
Músicos da Policia Militar do Distrito Federal 
à medida que vagarem os seguintes postos 
e graduações 1 (um) segundo tenente 6 
(seis) sargentos ajudantes, 21 (vinte e um) 
primeiros sargentos e 6 (seis) terceiros 
sargentos. 

Art. 5º As praças da Policia Militar  
do Distrito Federal não poderão servir  
fora da Corporação em atividades  
que não sejam estritamente policiais – 
militares. 

Parágrafo único: São consideradas 
atividades policiais-militares as funções de 
vigilância, inclusive trânsito de garantia 
individual e de manutenção de ordem 
pública. 
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Art. 6º Os oficiais e praças da 

Polícia Militar do Distrito Federal durante 
o tempo em que estiverem presos 
respondendo a processo por crime 
praticado no exercício de função policial, 
conservam o direito a seus vencimentos 
e vantagens até final julgamento. 

Art. 7º Só poderão contribuir para o 
Montepio Militar os cabos e 
assemelhados da Polícia Militar do 
Distrito Federal que depois de 
cumprirem o tempo da primeira praça (3) 
(três) anos, obtiverem engajamento. 

Art. 8º As despesas decorrentes da 
execução da presente lei serão 
atendidas pelas dotações orçamentárias 
próprias do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, abrindo-se os 
créditos suplementares que se tornarem 
necessários até a importância de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros). 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário e a Lei nº 192 
de 22 de dezembro de 1947. 

A sanção. 
Votação em discussão única do 

Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 295, de 1950, que dispõe 
sôbre a situação jurídica dos 
Procuradores das Autarquias Federais. 
(Pareceres: I – Da Comissão de 
Constituição e justiça (ns. 42, de 1951 e 
516, de 1953) favorável ao projeto e às 
emendas ns. 2, 3, 13, 14 (em parte) e 
16; contrários às de ns. 4, 5 9, 128, 14 
(em parte) 15, 17 e 19: oferecendo 
subemenda às de números 6 e 18; pelo 
destaque para projeto em separado, da 
de nº 7; 2 – Da Comissão de Legislação 
Social (ns. ilegível, de 1951 e 1.045 de 
1952), favoráveis ao Projeto e às 
emendas ns. 2 e 5 (em parte) 13 (em 
parte) 14 (em parte) e 16 contrários às 
de ns. 1, 3, 5 (em 9, 19, 11, 13 (em 
parte, ilegível (em parte) 15, 17, 18, e 
19; e oferecendo subemendas às de ns. 
4, 6, 7 e 12; 3 – Da Comissão de 
Serviço Público Civil (nº 631, de 1953) 
favorável ao projeto e às emendas de 
ns. 6, 12, 13 (em parte) 14 e 16; 
contrário às de ns. 1, 3, 9 10, 11, 13 (em 
parte) 15, 17, 18 e 19; oferecendo 
subemendas às de ns. 2, 4 e 5; e pelo 
destaque para projeto em separado das 
de ns. 7 e 8; 4 – Da Comissão de 
Finanças (nº 518 de 1953, e oral 
(proferido na sessão de 8-10-52), 
favoráveis ao projeto e às emendas ns. 
2. 3, 18; contrários às de números 1, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 17 19; 
oferecendo subemendas às de ns. 6, 14 
e 16). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa um requerimento que vai ser lido. 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 222, de 1953 
 

Requeiro adiamento da votação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 295 de 
1950 para a sessão do dia 29 do 
corrente mês. 

Sala das Sessões em 27 de julho 
de 1953 – Attilio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
consequência, a votação do Projeto fica 
adiada para o próximo dia 29. 

 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados número 239, 
de 1952, que dispõe sôbre vencimentos 
dos Juizes quando convocados para 
funcionar no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. Pareceres: nº 615, de 
1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a emenda que oferece; nº 
610, de 1953, da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e 
contrário à emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. 
Presidente, a matéria, sob o aspecto 
 

de sua justiça, foi examinada pelos 
órgãos tecnicos competentes, quer 
desta Casa, quer da Câmara dos 
Deputados. Resulta de emenda 
apresentada ao Projeto de Lei de que 
resultou a atual organização judiciária, 
a qual foi destacada para constituir 
projeto separado. 

A proposição recebeu da emenda 
que mereceu da Comissão de Justiça 
aprovação unânime, e para a qual 
peço a atenção do Senado. Manda 
aplicar êsses beneficios às 
substituiçõesposteriores à lei nº 1.505, 
de 19 de dezembro de 1951. 

Sôbre o assunto, manifestou-se, 
de acôrdo com o meu parecer, a 
Comissão de Constituição e Justiça, 
desta forma: 

"A percepção de vencimentos 
iguais aos dos desembargadores pelos 
juizes que o substituem e, como se diz, 
especialmente, no item 1, direito que 
deflue necessariamente dessa 
substituição. Assim, a lei oriunda do 
projeto não vai criar êsse direito antes 
o declara e assegura Seus benefícios 
devem, pois, abranger as substituições 
posteriores à Lei nº 1.505, de 19 de 
dezembro de 1951. Ao demais,  
além das razões de ordem jurídica, não 
seria justo que se adotasse critério 
diferente. O projeto ora em apreço 
constitui como inicialmente, 
assinalamos, desmembramento da 
emenda mencionada ao projeto nº 
1.453-A, que se converteu na citada 
Lei nº 1.505". 

Com relação à mesma emenda e à 
do projeto, quero lembrar ao Senado o 
brilhante parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, do qual foi relator o 
eminente jurista Antonio Balbino, atual 
Ministro da Justiça. 

Assinalou S. Ex.ª: 
"No serviço público em geral 

compreende-se que a substituição 
automática (Estatuto: artigo 89) não 
seja remunerada porque ela se 
processa dentro da órbita rotineira da 
administração. O grande número delas 
viria, também, onerar fortemente os 
cofres públicos dado o número 
avultado de servidores. Mas a 
gratuidade se presume ate o período 
de 30 dias; se a substituição exceder 
êste lapso de tempo a suplementação 
de vencimento é devida. Também no 
caso de licença prêmio não se deve 
excluir a remuneração (Lei nº 263, de 
21 de maio de 1948, art. 5º) 
considerando-se que o seu gôzo é 
legítimo e não deve redundar em 
encargos para os substitutos. Na 
hipótese de cargo em Comissão ou de 
função gratificada, o D.A S P., com 
aprovação do Presidente da República, 
admitiu expressamente a remuneração 
do substituto, quando o titular estiver 
afastado por motivo de licença especial 
(Revista de Direito Administrativo – vol. 
16, pág. 248)". 

E' preciso considerar, Sr. 
Presidente, que o direito reconhecido 
pela emenda já é assegurado aos 
juizes da Fazenda Pública quando em 
substituição aos membros do Tribunal 
de Recursos. A mesma regra aplica-se 
também aos membros do Ministério 
Público. 

Espero, portanto, que o Senado 
aprove o projeto e a emenda pçelos 
fundamentos ora expostos, que têm 
seu apôio a manifestação da Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados e desta Casa. (Muito 
bem) 

O SR. JOAQUIM PIRES (não  
foi revisto pelo orador) (pela  
ordem): – Sr. Presidente, consta  
do avulso que fui contrário à emenda. 
Entretanto, foi o meu o único  
voto favorável na Comissão de 
Finanças. Desejaria que V. Ex.ª 
providenciasse sobre a devida 
retificação. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
declaração de V Ex.ª constará da ata 
dos trabalhos da sessão de hoje. 

A omissão referida decorre do fato 
de não constar do processo a 
declaração de que V Ex.ª foi voto 
vencido. 

Em discussão o projeto. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(não foi revisto pelo orador) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, tenho idéia de 
que havia mais de uma emenda a êsse 
projeto; mas pelo avulso verifico que há 
apenas a da Comissão de Constituição 
e Justiça. Desejaria, entretanto, que o 
relator da matéria naquele órgão, o 
nobre Senador Attilio Vivacqua, 
esclarecesse o seu parecer 
relativamente ao parágrafo único do art 
1º. 

Diz o projeto: 
Art. 1º Os Juizes. quando 

convocados para funcionar no Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, 
perceberão vencimentos iguais aos dos 
Desembargadores. 

Parágrafo único. Em casos de 
suspeição ou impedimento, os 
substitutos não gozarão das vantagens 
deste artigo. 

O parecer do eminente Senador 
Attilio Vivacqua declara: 

"O presente projeto de lei dispõe 
que os juizes, quando convocados para 
funcionar no Tribunal de Justiça, 
perceberão vencimentos iguais (art. 1º) 
aos dos desembargadores. 

Nos casos de suspeição ou 
impedimento, os substitutos não 
gosarão das vantagens do art. 1º" 

Gostaria mostrasse o Senador 
Attilio Vivacqua como se poderia  
aplicar essa ressalva. O Juiz está 
funcionando no Tribunal de Justiça; 
percebe os vencimentos de 
desembargador; mas e impedido, ou 
dado por suspeito num feito. Diz  
então o Projeto que não receberá  
essas vantagens no caso de suspeição 
ou impedimento. Como se fará o  
cálculo para pagamento dos 
vencimentos de desembargador a êsse 
juiz impedido num feito? E' uma diária 
que vai perder? Uma parte ideal 
corresponde a um efeito que ele não 
julgou, embora em exercício no Tribunal 
de Justiça? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Parece-me que V. Ex.ª não está 
interpretan- o disposto como se 
referindo à suspeição ou ao 
impedimento do desembargador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Não! Do substituto do desembargador. 
Diz o parágrafo único do Art. 1º. 

"Em casos de suspenção ou 
impedimento os substitutos não gosarão 
das vantagens dêste artigo" 

Até aqui é o substituto e não o 
substituído. 

O SR. DARIO CARDOSO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Pois não! 

O SR. DARIO CARDOSO: – Em 
caso de impedimento ou suspeição do 
substituído o substituto não perceberá 
as vantagens que o Projeto assegura. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– E' o que está no Projeto. "Em casos de 
suspeição ou impedimento"... 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Do 
desembargador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Não é o que está no Projeto. Nem V. 
Ex.ª apresentou emenda nesse sentido. 
Amanhã se poderá aplicar a lei 
admitindo que a palavra 
"desembargador" não esteja no 
parágrafo único do Art. 1º. 

O SR. PIRES FERREIRA: – Seria 
simples emenda de redação. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO: – 
Não! 

Talvez o Senador Attílio Vivacqua 
esteja mais atualizado que o orador  
com as regras de interpretação e apli- 
 

cação das leis; mas permita S. Ex. explique o 
meu pensamento. 

Disz o Art. 1º: 
"Os juizes quando convocados para 

funcionar no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, perceberão vencimentos iguais aos 
dos Desembargadores". 

A Convocação, porém, poderá ser mais 
ou menos permanente durante o 
afastamento do desembargador das suas 
funções no Tribunal; e neste caso, está claro, 
o juiz que vai substituir o desembargador 
perceberá vencimentos como se 
desembargador fôra. 

O SR. DARIO CARDOSO: – Dá V. Ex.ª 
licença para outra interrupção? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita V. Ex.ª conclua meu pensamento. 

A convocação poderá ser para 
determinado feito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Justamente. 

O SR. DARIO CARDOSO: – 
Convocação para jurisdição limitada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Com jurisdição limitada, perceberá o 
vencimento de desembargador? 

O SR. DARIO CARDOSO: – O Juiz só 
perceberá o vencimento de Desembargador 
quando convocado com jurisdição plena. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não é o caso do Projeto ilegível como a 
proposição está em discussão, seria o caso 
de adiarmos o debate, a fim de que o nobre 
Senador Attilio Vivacqua formulasse  
emenda esclarecedora, por que se afaste a 
dúvida. 

Diz o Projeto: 
"Em casos de suspeição ou 

impedimento, os substitutos não gosarão das 
vantagens dêste artigo". 

As vantagens dêste artigo são as de 
desembargador, atribuídas aos substitutos 
dos desembargadores e não as vantagens 
dos desembargadores. 

Assim, vou mandar à Mesa 
requerimento de adiamento da dihscussão 
porque não será o Senador Attílio Vivacqua 
que aplicará a lei. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Posso 
esclarecer. O espírito do parágrafo único do 
Art. 1º do projeto diz respeito às substituições 
limitadas, a determinados processos. 
Quando se trata de substituirão plena, às 
vêzes de longo tempo, ou seja nos casos de 
férias, doenças, ou vaga até seu 
preenchimento, nesses casos é que o 
projeto de lei procura atender à situação dos 
substitutos. Tanto assim que no meu 
parecer, embora não fazendo própriamente 
considerei a situação dos substitutos 
correspondente a desembargadores 
interinos. Quando houver suspeição ou 
impedimento de desembargador o juiz 
convocado não pode ter a remuneração do 
substituido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Terá que ser atribuída a êsses juizes uma 
diária ou parte ideal das vantagens do 
desembargador. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A 
jurisdição, no caso não será plena  
funcionará apenas naquele feito e continua 
na jurisdição de sua Vara. Dai a distinção 
muito lógica do Projeto de Lei. Como está 
redigida a disposição e dentro da 
interpretação que lhe dou, torna-se 
dispensável a emenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permita V. Ex.ª um quesito em tôrno dêsse 
parágrafo. Será que os impedimentos ou as 
suspeições ocorrem apenas em relação aos 
desembargadores e não em relação aos 
juízes que os substituem? E se ocorrer em 
relação ao juiz que substitui o 
desembargador, como resolveria V. Ex.ª o 
caso em face do Projeto? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – No caso 
do desembargador impedido... 

O SR. DARIO CARDOSO: – E' a regra 
geral. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Como faria V. Ex.ª, Senador Attilio  
Vivacqua, o cálculo das vantagens a  
serem pagas a êsse juiz? O Projeto  
como está redigido deixa dúvida; e  
não deve oferecer dúvida. Amanhã 
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poderá haver impedimento ou  
suspeição desse juiz; e como resolver o 
caso? 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O 
problema não é meu, mas de V. Ex.ª. 
Quando examinei o projeto, não encontrei 
dificuldade nesse caso. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Os 
dois problemas são tanto meu como de V. 
Ex.ª; e a prova é que V. Ex.ª está fazendo 
interpretação construtiva. Se o Projeto ainda 
está em face de discussão, deve êle ser 
ilegível de dúvidas. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não 
vejo essa dificuldade. Se a substituição 
é plena, o substituto gozará das 
vantagens do Projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
Não diz isso o Projeto. Não falo em 
convocação plena, em convocação com 
jurisdição plena. Diz apenas: 

"Art. 1º Os Juizes quando 
convocados para funcionar no Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal..." 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Veja 
Vossa Excelência: quando convocados 
para funcionar no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
"... perceberão vencimentos iguais aos 
dos Desembargadores 

Parágrafo único. Em casos de 
suspeição ou impedimento, os 
substitutos não gozarão das vantagens 
dêste artigo". 

Não se diz que é para substituir 
desembargador. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Nem 
é preciso dizer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
Como remunerar êsse substituto? Refiro-
me ao caso de convocação para julgar 
um feito. 

Diz o parágrafo único do Art. 1º: 
"Em casos de suspeição ou 

impedimento, os substitutos não gozarão 
das vantagens dêste artigo." 

O SR DARIO CARDOSO: – Porque 
o substituído nada perde. O 
Desembargador que jura supeição ou 
impedimento nada perde. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
E se o impedimento for do substituto? 

O SR. DARIO CARDOSO: – Se em 
jurisdição plena, o substituto nada 
perceberá. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
Não é o que está no Projeto. 

No art. 1º declara que os substitutos 
perceberão vencimentos iguais aos dos 
desembargadores, quando convocados 
para funcionar no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal. E no parágrafo único 
estabelece que nos casos da suspeição 
ou impedimento os substitutos não 
gozarão das vantagens mencionadas no 
art. 1º 

O SR. DARIO CARDOSO: – Aliás, a 
disposição não está muito clara. Trata da 
substituição com jurisdição plena. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
Não é o que diz a norma. 

O SR. DARIO CARDOSO: – V. Ex.ª 
tem razão. Há defeito de redação. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:  – 
Não há defeito de redação; há omissão, 
que modifica o sentido do projeto. 

O SR. DARIO CARDOSO: – A 
convocação de que trata o Art. 1º é para 
jurisdição plena na ausência do 
desembargador aposentado, licenciado 
para tratamento de saúde etc. Nesse 
caso, o substituto assume a posição de 
desembargador. Quando, porém, o Juiz 
do Tribunal num feito se declara suspeito 
ou impedido o convocado para funcionar 
naquele feito não tem jurisdição plena, 
não tem assento no tribunal senão para 
aquele feito: e nada perceberá além dos 
seus vencimentos de Juiz. Esse o 
sistema do Projeto. V. Ex.ª considera 
omissão. Estou de acôrdo em que a 
proposição deve ser clara nesse sentido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
conclusão de V. Ex.ª levaria a que o 
parágrafo único devesse estar assim 
redigido: 

"Em casos de suspeição ou 
impedimento de desembargador ou substituto 
o substituto não gozará das vantagens deste 
artigo." 

Só assim poderia eu chegar à 
conclusão a que VV. Exias. estão chegando, 
através da interpretação que atribuem ao 
projeto. 

O SR. DARIO CARDOSO: – Concordo 
em que a redação é defeituosa. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – 
Considero a redação muito clara. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Como a redação para o Senador Dario 
Cardoso é defeituosa e para o Senador Attilio 
Vivacqua muito clara. vou mandar à Mesa 
pedido de adiamento da discussão matéria 
para melhor estudo. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto sofreu 
um adiamento. Poderá, entretanto, ser 
emendado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Nesse caso mandarei emenda à Mesa (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

SR. DARIO CARDOSO (*): –Sr. 
Presidente, vou ler ao Senado o Art. 1º e seu 
parágrafo único do Projeto. 

Diz o artigo 1º: 
"Os juizes quando convocados para 

funcionar no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, perceberão vencimentos iguais aos 
dos desembargadores." 

O autor do Projeto quiz, com essa 
redação, compreender o juiz de  
direito convocado para funcionar no  
Tribunal de Justiça com ilegível  
plena, em todo e qualquer feito,  
nele intervindo por distribuição, como  
revisor geral ou ilegível o Art.  
1º ilegível da substituição com jurisdição 
plena. 

O parágrafo único declara: 
"Em caso de suspeição ou 

impedimento, os substitutos não gozarão das 
vantagens dêste artigo". 

O Projeto seria mais perfeito, mais 
claro, Se assim dispuzesse: 

"Em caso de suspeição ou impedimento 
dos substituido, o substituto não gozará das 
vantagens dêste artigo". 

Ficaria, então, claro que, em casos de 
impedimento ou suspeição dos substituídos a 
substituição seria com jurisdição limitada aos 
feitos ou ilegível em que o substituído ou 
substituídos houvessem jurado suspeição ou 
em que fossem impedidos. Este o sentido do 
Projeto. Embora com essa omissão, é 
perfeitamente compreensível. Desde que a 
convocação se faça com ilegível limitada 
para determinado feito o substituto nada 
conceberá além dos vencimentos de Juiz. E' 
justo que assim seja porque do contrário, 
teria, o govêrno de pagar dois 
desembargadores. Aqueles que juram 
suspeição em determinado feito, continuam 
com jurisdição plena no Tribunal, exceto no 
feito em que é impedido. Se o substituto, com 
jurisdição limitada, tivesse também 
vencimento de Desembargador estaria o 
Govêrno pagando a dois Desembargadores. 

SR. ATTILIO VIVACQUA: – Nesse 
caso o Desembargador continua em 
exercício. 

O SR. DARIO CARDOSO: – O 
substituto convocado com jurisdição 
limitada, também continua no exercício 
do cargo de Juiz de Direito, e nada 
percebe pela substituição, tanto assim 
que só comparece à sessão do Tribunal 
em que se julgar aquêle feito em que 
tiver jurisdição. Não deixa o exercício da 
sua Vara. Se, porém, é convocado para 
substituir um Desembargador ausente, 
por qualquer motivo, então deixa seu 
cargo,  
sobe provisòriamente para o Tribunal,  
nele toma assento como Desem- 
 

bargador e, enquanto durar a suspensão, 
gozar de todos os direitos de 
Desembargador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E 
se estiver impedido, em algum feito? 

O SR. DARIO CARDOSO: – Se  
êsse Desembargador, vamos dizer 
temporário, fôr impedido em  
determinado feito, continuará com jurisdição 
plena para todos os demais feitos, e será 
convocado para substitui-lo um Juiz, com 
jurisdição limitada, o qual não  
deixará sua Vara e nada perceberá pela 
substituição. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Diz 
o Projeto apenas que, em caso de suspeição 
ou impedimento, os substitutos não gorarão 
de qualquer vantagem. 

O SR. DARIO CARDOSO: – Nada 
perceberão, porque temporários para julgar 
um feito e não deixarão o exercício do seu 
cargo. O projeto exclui esses substitutos de 
Desembargadores. bem como os  
substitutos dos substitutos dos 
Desembargadores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E 
o substituto permanente, quando impedido, 
recebe ou não? 

O SR. DARIO CARDOSO: – Recebe, 
No caso de impedimento ou suspeição é que 
nada percebe. Continua como Juiz, só 
tomando assento no Tribunal para 
julgamento daquele feito. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V 
Ex.ª não compreendeu meu ponto de vista. 

O parágrafo único do Art. 1º do Projeto 
fala em caso de suspeição ou impedimento, 
mas não diz de quem é a suspeição ou o 
impedimento. 

O SR. DARIO CARDOSO: – Ali é que 
está a pequena falha. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não é pequena: é tão séria que V. Excelência 
está vendo diferentes interpretações 

O SR. DARIO CARDOSO: – Concordo 
com a dúvida de V. Ex.ª. 

O SR. ALOYSIO DO CARVALHO: – 
Em caso de impedimento e suspeição o 
substituto não gozarão das vantagens 
inerentes? 

O SR. DARIO CARDOSO: – Não 
porque ai tem jurisdição limitada àquele feito. 
A dúvida assaltou o espírito de V. Ex.ª e eu, 
embora esteja esclarecido quanto ao intuito e 
ao sistema da Lei, penso que a observação 
de V. Ex.ª  tem seu fundamento Realmente 
seria melhor estivesse esclarecido no texto 
de Lei, que o substituto de Desembargador 
substituto a nada teria direito. De fato, há 
omissão; mas para mim não prejudicada o 
intuito do projeto. V. Ex.ª entretanto, entende 
de modo diferente, não seria excrescência 
desnecessária a inclusão da palavra 
"substituído" ou "substituídos", no texto da 
Lei. 

No meu entender – e tenho alguma 
prática de substituições em tribunais – o 
Projeto pode ser aprovado como está 
redigido, pois não dará margem a dúvidas na 
sua execução até porque Lei terá aplicação 
apenas no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. Já é regra, em todos os  
tribunais, ou pelo menos em quase  
todos, que os substitutos dos 
Desembargadores, quando com jurisdição 
plena percebam como Desembargadores, 
uma vez que deixam de exercer o cargo de 
Juiz e passam a ter assento no tribunal. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Quanto a isso, não há dúvida, 

O SR. DARIO CARDOSO: – Não sei se 
conseguir convencer V. Excelência mas pelo 
menos expus meu ponto de vista, a respeito 
da matéria. 

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

Durante o discurso do Sr. Dario 
Cardoso o Sr. Café Filho, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Francisco Gallotti. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pela orador. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 
emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 2 
 

Redija-se o art. 1º: 
1) Os juízes, quando convocados para 

funcionar no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, perceberão vencimentos iguais aos 
dos Desembargadores, salvo em caso de 
suspeição ou impedimento. 

2) Suprima-se o parágrafo único. 
Sala das Sessões, em 27 de julho de 

1953. – Aloysio de Carvalho. 
O SR PRESIDENTE: – Continua a 

discussão do projeto e emendas. 
Se mais nenhum dos Srs. Senadores 

quiser usar da palavra, declararei encerrada 
a discussão. (Pausa) 

Está encerrada. 
O projeto volta às Comissões, de 

acôrdo com o Regimento. 
Primeira discussão do substitutivo 

oferecido em plenário, em discussão 
preliminar, ao Projeto de Lei do Senado nº 2, 
de 1951, que dispõe sôbre a estabilidade do 
pessoal extranumerário da União, (Pareceres 
quanto ao substitutivo e à emenda) nº 274, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, quanto ao mérito, pela 
rejeição numero 519, de 1953, da Comissão 
de Serviço Público, pela rejeição). 

O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor 
Presidente, o substitutivo a que se refere o 
avulso é de minha autoria e foi oferecido o 
projeto do nobre Senador Dario Cardoso, 
cujo conteúdo já foi atendido no Estatuto dos 
Funcionários Públicos. 

Penso, no entanto que o substitutivo 
que tive a ilegível de apresentar encerra 
matéria nova, não prevista naquêle Estatuto 
motivo pelo qual pedir ao Senado que o 
aprove. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

Se mais nenhum dos Srs. Senadores 
pedir a palavra, declararei encerrada a 
discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Vai se preceder à votação do 

substitutivo que tem parecer contrário da 
Comissão de Constituição e Justiça, quanto 
ao mérito, havendo a Comissão de Serviço 
Público se manifestado pela sua rejeição. 

O projeto deve ser votado artigo por 
artigo. 

Em votação o artigo 1º do projeto. Os 
Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

E' rejeitado o seguinte 
Art. 1º Os extranumerários da União 

que tenham ocupado, por mais de dez anos, 
cargo público de provimento efetivo, são 
considerados estáveis e equiparados aos 
funcionários para os efeitos de 
aposentadoria, licenças, disponibilidade e 
férias. 

Ficam prejudicados os demais artigos 
do substitutivo, e as seguintes emendas: 

 
Nº 1 

 
Art. – O servidor público da União, que 

completar cinco anos de exercício de função 
de caráter permanente, será 
automaticamente equiparada ao funcionário, 
para efeito de estabilidade, aposentadoria, 
licença, disponibilidade e férias, decorrido o 
referido prazo. 

Parágrafo único. Para os efeitos do 
dispôsto nêste artigo, é considerado servidor 
público todo aquele que exerça função no 
cargo público, seja qual fôr a forma do 
pagamento. 

Art. – O estatuído no artigo anterior é 
aplicável aos extraordinários da União que 
tenham ocupado, por mais de cinco anos, 
cargo público de provimento efetivo. 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

 
 



193 
 

7093 Terça-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Julho de 1953 
 

Art. – Os serviços de pessoal 
promoverão, nos titulos de admissão dos 
servidores referidos nesta lei, a apostila 
necessária. 

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

 
Nº 2 

 
Onde, ou como convier, acrescente-se: 
Art. – A presente lei, nos têrmos 

expressos do artigo 184, da Constituição 
Federal estabelece: 

a) que o funcionário da União em 
exercício efetivo por mais de cinco anos, 
ainda que extranumerário nomeado sem 
concurso, considera-se estável até que o 
Govêrno Federal resolva submetê-lo a 
concurso de provas de seleção, entre os da 
mesma classe; 

b) o funcionário estável, que fôr julgado 
inabilitado no concurso de seleção, será 
exonerado do cargo que estiver ocupando 
como extranumerário. 

Art. – Gozarão dos benefícios desta lei 
os funcionários integrantes da Tabela única, 
até que sejam submetidos a concurso de 
provas, nos têrmos das letras "a" e "b", do 
artigo, desta lei. 

Discussão única do Parecer número 
645, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 235, de 1952, que concede 
pensão especial de Cr$ 2.590.00 mensais a 
Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio 
Ribeiro. viúva e filho inválido do Delegado 
Afrânio Palhares. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
Parecer. queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 645, de 1953 
 

Da Comissão de Redação 
Redação finaI da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei nº 235, de 1952. 
 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl. anexa) da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei nº 235, de 1952, de iniciativa da 
Câmara dos Deputados. 

Sala de Comissão de Redação em 22 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER 

 
Nº 645, de 1953 

 
Redação final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 235 de 1952 que 
concede a pensão especial de Cr$ 2.590,00 
(dois mil, quinhentos e noventa cruzeiros) 
mensais a Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir 
Sampaio Ribeiro, viúva e filho invalido do 
Delegado Afrânio Palhares. 

Ao artigo 1º (Subemenda à emenda 
numero 1). 

Onde se diz: 
"Cr$ 2.590,00" 
Diga-se: 
"... Cr$ 7.089,50..." 
 
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 

Parecer acaba de ser aprovado vai a Câmara 
dos Deputados. 

De conformidade com o disposto no art. 
39 § 1º do Regimento Comum designo o Sr. 
Senador Ferreira de Souza, por ter sido o 
relator da matéria na Comissão de Finanças. 
para acompanhar na Câmara dos Deputados 
o estudo de emenda do Senado cuja redação 
final acaba de ser ilegível, ao Projeto de Lei 
nº 235, de 1952, daquela Casa. 

Discussão única do Parecer número 
646, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final ao Projeto de 
Resolução número 17, de 1953. que concede 
licença ao Sr. Senador Novais Filho para 
participar da representação do Brasil na 
Conferencia Internacional do Açúcar. 

O SR PRESIDENTE: – Em discussão 
(Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. 

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

É aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº ilegível – 1953 
 

Da Comissão de Redação. 
 

Redação Final do Projeto de  ilegível 
ilegível ilegível. 

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

(fls anexa) do Projeto de Resolução nº 17, de 
1953 

Sala da Comissão de Redação, em 22 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício, – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER 

 
Nº 616, de 1953 

 
Redação final do Projeto de Resolução 

nº 17, de 1953, que concede licença ao Sr. 
Senador Novaes Filho para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a realizar-se em 
Londres. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou e, nos têrmos do art. 27, letra  
n no Regimento Interno, eu promulgo a 
seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº de 1953 
 

Artigo único. E' concedida ao Senador 
António de Novaes Filho, nos têrmos do art. 
49, da Constituição Federal, e art. 24, do 
Regimento Interno, licença para participar da 
representação do Brasil na Conferência 
Internacional do Açúcar, a realizar-se em 
Londres, no mês em curso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto cujo 
Parecer acaba de ser aprovado, vai à 
promulgação. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há nenhum 
Sr. Senador inscrito para falar depois da 
Ordem do Dia. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a 
próxima a seguinte Ordem do Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 263, de 1950, que 
torna obrigatória a iodetação do sal de 
cozinha destinado a consumo alimentar nas 
regiões bocigenas do País. (Com uma 
emenda), incluído na Ordem do Dia nos 
têrmos do artigo 90, letra a, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 211. 
de 1953, do Sr. Senador Djair Brindeiro, 
aprovado na sessão de 22-7-1953, tendo 
pareceres (ainda não publicados da 
Comissão de Constituição e Justiça pela 
constitucionalidade do projeto e 
inconstitucionalidade da emenda; da 
Comissão de Saúde, favorável ao projeto e 
dependendo de parecer da Comissão de 
Finanças. 

Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 249, de 1952, que 
reabre os prazos referidos pelo parágrafo 3º 
do artigo 29 da Lei nº 488, de 15 de 
Novembro de 1948 e artigo 1º da Lei nº 
1.063, de 13 de Fevereiro de 1950 (a fim de 
que os contribuintes do Montepio Militar 
 

e os civis em inatividade, que deixaram 
de requerer o benefício estabelecido na 
primeira dessas disposições possam 
fazê-lo até 180 dias). Pareceres 
favoráveis: nº 577, de 1953, da 
Comissão de Constituição e Justiça; nº 
578, de 1953, da Comissão de 
Segurança Nacional: nº 579, de 1953, da 
Comissão de Finanças. 

Discussão única (no tocante à 
preliminar da constitucionalidade, de 
acôrdo com o artigo 132 do Regimento 
Interno) do Projeto de Lei da Câmara nº 
380, de 1952 que altera o Quadro do 
Pessoal do Tribunal Superior do 
Trabalho e dá outras providências. (Com 
Parecer nº 632-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade (com voto em 
separado do Senador Gomes de 
Oliveira). 

Discussão única da Projeto de Lei 
da Câmara nº 71, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 3.615.850,00 para 
pagamento de salário-família a 
servidores da Rêde de Viação Cearense 
e da Viação Férrea Federal Leste 
Brasileiro. (Com Parecer favorável 
nº,611-53, da Comissão de Finanças). 

Primeira discussão do Projeto de 
Lei do Senado nº 19 de 1952, que altera 
o Código Eleitoral constante da Lei nº 
1.164, de 24-6-1950 (com duas 
emendas, apresentadas na fase de 
discussão preliminar, tendo pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça: a) 
quanto ao aspeto constitucional; nº 759-
52 e nº 383-53, pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos artigos 184 e 185 (já 
rejeitados por inconstitucionalidade, em 
discussão preliminar); b) quanto ao 
mérito: número 591-53, pela aprovação 
do projeto, nos têrmos em que se acha 
redigido). 

Discussão única do Parecer nº 647, 
de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
280, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 7.200.00 para atender às despesas 
com o pagamento de gratificação de 
magistério à professora Danúsia de 
Menezes Brandão Aires. 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 
30 minutos. 
 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR CARLOS SABOIA NA 
SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 1953 

 
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO 

PUBLICADO COM INCORREÇÕES 
 

O SR. CARLOS SABOIA: – Senhor 
Presidente, por motivos alheios à minha 
vontade, não me foi possível registrar 
desta tribuna o desaparecimento no 
Ceará, do jornalista Alfeu de Farias 
Aboim. 

Este registro se fazia necessário 
por ter sido Alfeu de Farias Aboim figura 
marcante na vida do nosso Estado, 
deixado em sua passagem pela terra 
trajetória que dignifica os que lutam pelo 
bem comum. 

Alfeu de Farias Aboim, filho do 
Tenente do Exército Regimio Aboim – 
fez tôda sua vida pública, no Ceará, 
militando em política, desde criança, na 
qual se iniciou, na época da salvação, 
em 1912, ao lado do Coronel Tomaz 
Cavalcanti, fundador do Partido 
Conservador. Ocupou diversos cargos 
públicos, entre os quais Diretor da 
BibIiteca Pública, Diretor da Imprensa 
Oficial e Diretor da Caixa Econômica em 
que morreu, Jornalista de têmpera, 
trabalhou longos anos, no "O Estado”, foi 
Diretor do "O Democrata" e "Jornal da 
Manhã", órgãos fundados pelo Senador 
Olavo de Oliveira, chefe do Partido 
 

Social Progressista, no Ceará. Tomou parte 
saliente nos movimentes da Aliança 
Libertadora, em 1930, e na eleição de 
Vargas, em 1945, salientando-se em 
comícios e em vibrantes artigos no "Jornal da 
Manhã". 

Amigo decidido e leal do Senador Olavo 
Oliveira, participou com de em tôdas as suas 
lutas, sendo um dos fundadores do Partido 
Sindicalista que, reunido a outros, se 
converteu depois no Partido Social 
Progressista. 

Foi, longos anos, Presidente da 
Associação Cearense de Imprensa, Homem 
de brio e de bem. Era membro do Diretório 
Estadual do Partido Social Progressista, 
exercendo no mesmo elevado cargo de 
Secretário-Geral. 

Sua morte foi lamentada, recebendo a 
sua memória homenagem sentida de todo o 
Estado, e rendo aqui, desta tribuna, o preito 
de minha homenagem, do meu Partido, do 
Senador Olavo Oliveira, e de todos os  
meus coestaduanos que o admiravam 
(Pausa). 

Sr. Presidente, aproveitando minha 
presença na tribuna vou ler, a pedido do 
Senador Olavo Oliveira, a carta que recebeu 
S. Ex.ª de Joaquim Máximo de  
Carvalho Júnior Juiz Presidente do  
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região: 
(Lendo) 

"Rio de Janeiro, 28 de maio de 1953. – 
Prezado Olavo. Já parte também da  
tribuna do Senado, do qual você é  
luzeiro, a irrogação das falhas 
insistentemente atribuídas ao Tribunal 
Superior do Trabalho 

Para que se não pense que as 
increpações podem ser estendidas ao 
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira 
Região, mando-lhe cópia de uma Nota da 
Secretaria, de 22 de abril de 1947.  
A situação manteve-se nos dois  
biênios durante os quais fui presidente e vem 
sendo sustentada pelo Dr. Délio  
Maranhão, com a cooperação de todos os 
juízes. 

Quando fui investido a primeira vez, em 
30 de setembro de 1946, no cargo de 
presidente, encontrei um acervo enorme de 
processos a serem julgados. O meu primeiro 
pensamento foi no sentido de convocar 
sessões extraordinárias até que a situação se 
normalizasse Mercê de Deus, o meu 
propósito teve tal ressonância no espírito de 
todos os meus colegas que sete  
meses depois eu já podia fazer irradiar 
 e publicar na imprensa a Nota a que me 
referi. 

Receba, meu querido e jovem senador, 
um cordial abraço – (as.) Carvalho Junior" 

A nota é a seguinte: 
"De ordem do Exmo. Sr. Dr. Joaquim 

Máximo de Carvalho Júnior, Juiz Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região torno público, para conhecimento dos 
interessados. 

a) que nesta data não há um só 
processo à distribuir. 

b) que não existe um único processo 
por ser pôsto em pauta; 

c) que a sessão mais afastada para a 
qual já existem processo em pauta é a do dia 
22 do corrente mês; 

d) que, para manter a situação a que 
chegou o Tribunal, no que concerne 
celeridade nos julgamentos, ainda  
continuam a realizar-se sessões 
extraordinárias. 

Em 22 de abril de 1947 – Alcides 
Ferreira, Secretário Substituto". 

Era o que tinha a dizer Sr. 
Presidente. 

Trêcho da publicação feita no D. C. 
N. de 25 de Julho de 1953, página 7.053,  
que se reproduz por ter saído com 
incorreções: 

 
ATA DA 87ª SESSÃO EM 24 DE 

JULHO DE 1953 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. MARCONDES 
FILHO, VICE-PRESIDENTE. 
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Relação das Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretario – Francisco Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos. 
Secretário – Júlio  

Barbosa, Diretor Geral da Secretaria 
do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto Pasqualini. 
4– Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
6 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 – Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu (*) 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco. (**) 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, 

Diretor de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-

feiras às 16 horas. 
 

Constituição e Justiça 
 

Dario Cardoso – Presidente. 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anisio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*) 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira. 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
%aldemar Pedrosa. 
(*) Substituído pelo Senador Luiz 

Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira da 

Fonseca. 
Auxiliar – Marília ilegível Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

ilegível horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flávio Guimarães – 
Presidente. 

2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

3 –Arêa Leão 

 
SENADO FEDERAL 

 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos têrmos do art. 27, letra n, 

do Regimento Interno, eu promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO 
 

Nº 10, de 1953 
 
Art. 1º Fia aposentado, nos têrmos do art. 191, item II, da Constituição 

Federal, com os vencimentos integrais do padrão "L" e a gratificação adicional 
correspondente, por contar mais de 45 anos de serviço, Miguel Caselli, Auxiliar 
de Portaria do Senado Federal. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, em 24 de julho de 1953. 

João Café Filho 

Especial de Investigação sôbre as 
concessões materiais das instalações 
da Justiça do Distrito Federal e órgãos 

relacionados. 
 

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

 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento 
 

Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite 
Landulpho Alves. 
Mario Motta. 
Secretário – Lauro Portela 

 
Especial de Reforma do Código de 

Processo Civil 
 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, às 10 

horas. 
 

Comissões Especiais 
 

Especial para emitir parecer sôbre 
o Projeto de Reforma Constitucional nº 

2, de 1949. 
 

Aloysio de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galotti. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
 

Especial para emitir parecer sôbre 
o Projeto de Reforma Constitucional nº 

1, de ilegível. 
 

Mello Vianna – Presidente. 
 

Olavo Oliveira – Relator. 
 

Dario Cardoso. 
 

Anisio Jobim. 
 

Camilo Mércio. 
 

Clodomir Cardoso . 
  

Ivo d'Aquino. 
  

Alfredo Neves. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

João Villasbôas. 
 

Joaquim Pires. 

4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João ilegível 

Ravasco de Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

ilegível horas. 
 

Redação 
 

1– Clodomir Cardoso – 
Presidente. 

2 – Joaquim Pires – Vice-
Presidente. 

3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória Fernandina 

Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, às 16 

horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-

Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgino Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
(*) Substituindo o Sr, Novaes 

Filho. 
 

Saúde Pública 
 

Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros 

Rêgo. 
Reuniões as quintas-feiras, às 

15 horas, 
 

Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares 

Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 

16 horas. 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira. 
Reuniões às terças-feiras, às 17 

horas. 
 

Economia 
 

Pereira Pinto – Presidente. 
 

Landulpho Alves – Vice-
Presidente. 

 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Júlio Leite. 
 

Euclides Vieira. 
 

Plínio Pompeu. 
 

Secretário – Aroldo Moreira. 
 

Reuniões às quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 
 

Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
 

Ismar de Góis, 
 

Magalhães Barata. 
 

Silvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituído 
pelo Senador Carlos Lindemberg. 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

Reuniões às segundas-feiras 
 

Legislação Social 
 

1 – Carlos Gomes de Oliveira – 
Presidente. 

2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
 

3 – Othon Mader. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cícero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Muller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de 

Holanda Cavalcante. 
Reuniões às segundas-feiras, às 

16 horas. 
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Alberto Pasqualini. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretário – João Alfredo Ravasco 
de Andrade. 

 
Especial de Revisão do Código Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 

Presidente. 
 

2 – Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 

 

3 – Ferreira de Souza – Relator 
Geral. 

 

4 – Attilio Vivacqua. 
 

5 – Victorino Freire 
 

Secretário – João Alfredo Ravasco 
de Andrade. 

 
Especial para Estudo da concessão 

dos Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
 
Mozart Lago – Presidente. 
 

Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
 

João Villasbôas. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Domingos Vellasco. 
 

Victorino Freire. 
 

ATAS DAS COMISSÕES 
 

Comissão de Constituição e Justiça 
 
23ª REUNIÃO, EM 23 DE JULHO 

DE 1953 
 
Aos vinte e três dias do mês de julho 

do ano de mil novecentos e cinqüenta e 
três, na sala "Ruy Barbosa", às dez horas, 
reune-se a Comissão de Constituição e 
Justiça, sob a presidência de Sr. Dario 
Cardoso, Presidente, comparecendo os 
senhores Aloysio de Carvalho, Vice-
Presidente, Waldemar Pedrosa, Camilo 
Mércio, Anísio Jobim, Joaquim Pires e, 
mais tarde, o Sr. Ferreira de Souza, 
ausentes, por motivo justificado, os 
senhores Gomes de Oliveira e Attilio 
Vivacqua. 

Lida e aprovada sem debate a ata 
da reunião anterior, o Sr Presidente, 
consultada a Comissão, defere 
requerimento do Sr. Anísio Jobim, 
solicitando baixe em diligência o 
processado referente ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 158, de 1953, que 
concede a pensão especial de Cr$ 
1.500,00 mensais a Valdomiro Pedro 
Marmith, a fim de serem solicitados à 
Câmara dos Deputados os avulsos 
referentes à tramitação do projeto em 
aprêço nas Comissões técnicas daquela 
Casa. 

No expediente, o Sr. Presidente 
comunica terem sido lotados na 
Comissão os funcionários Herculano 
Ruy Vaz Carneiro e Paulo Nunes 
Augusto de Figueiredo, os quais ficarão 
ao dispôr dos senadores-membros para 
a ilegível dos elementos necessários à 
elaboração legislativa e à instrução de 
pareceres. 

No exame da matéria constante da 
pauta organizada para a presente 
reunião, são lidos e aprovados os 
seguintes pareceres: 

– do Sr. Camilo Mércio, pela 
constitucionalidade: a) do Projeto de Lei 
da Câmara nº 168, de 1953, que re 
 

tifica a Lei nº 1.757, de 10 de dezembro 
de 1953, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1953, e dá outras 
providências: e do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 36, de 1953, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas, 
denegatória ao registro de têrmo de 
ajuste entre o Departamento dos Correios 
e Telégrafos e Alvaro Leite de Oliveira; 

– do Sr. Waldemar Pedrosa, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 117, de 1953, que promoverá 
a transferência para o serviço da União, 
como extranumerário, dos empregados 
brasileiros da Companhia Mista 
Ferroviária Brasileiro-Boliviana: pela 
aprovação da emenda ao Projeto de 
Decreto Legislativo número 35 de 1950 
que aprova o Acôrdo sôbre Privilégios de 
Imunidades da Organização dos Estados 
Americanos, ilegível pelo Brasil a 22 de 
setembro de 1949; 

– do Sr. Joaquim Pires, pela 
constitucionalidade do Projeto de lei da 
Câmara nº 145, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
35.208.308.90, para completar o 
pagamento da cota devida aos municípios 
e relativa ao Impôsto de Renda: pelo 
arquivamento do Requerimento nº 191, 
de 1953, que solicita manifeste o Senado 
o seu louvor ao Teatro do Estudante por 
ter iniciado nesta Capital espetáculos 
gratuitos para as crianças cariocas; 

– do Sr, Anísio Jobim, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 160 de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação o crédito especial de Cr$ 
27.890,00 para atender ilegível 
pagamento de honorários aos professôres 
integrantes de comissões examinadoras; 
pelo arquivamento do Ofício S-1, de 1953, 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
solicitando ilegível do artigo 12 do 
Decreto número 9.777, de 6 de setembro 
de 1946. 

Adia-se a votação dos pareceres 
emitidos sôbre as seguintes proposições: 

– relator o Sr. Joaquim Pires, e a seu 
próprio requerimento, sôbre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1, de 1952, que 
aprova o texto da Convencão Ortográfica 
firmada entre o Brasil e Portugal, em 29 
de dezembro de 1943, em Lisboa, e que 
tem voto do Sr. Clodomir Cardoso, 
decidindo a Comissão, em virtude da 
ausência do referido Senador dos seus 
trabalhos onde, portanto, não tem 
competência. enviar o processado ao 
senhor Luiz Tinoco, substituto do senhor 
Clodomir Cardoso, a fim de examinar a 
matéria: e sôbre o Projeto de lei da 
Câmara nº 54, de 1953, que regula a 
inatividade dos militares com vista aberta 
ao Sr. Aloysio de Carvalho; 

– relator o Sr: Anísio Jobim, sôbre o 
Projeto de Resolução nº 2, de 1952, que 
altera a classificação de cargos isolados 
da Secretaria do Senado Federal com 
vista concedida ao senhor Aloysio de 
Carvalho. 

O Sr. Ferreira de Souza solicita 
inclusão, na pauta da próxima reunião, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 308, de 
1952, que dispõe sôbre a remuneração 
dos jornalistas e dá outras providências, 
esclarecendo o Sr. Presidente que o 
projeto em referência será incluído em 
pauta tão logo retorne o processado á 
Secretaria da Comissão. 

Em vista do adiantado da hora, o Sr. 
Presidente encerra a reunião, cuja ata, 
lavrada por mim, Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca. Secretário, será, uma vez 
aprovada, assinada pelo senhor 
Presidente. 

90ª SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 
1953 

 
Oradores inscritos para o expediente 

 
1º – Senador Francisco Gallotti. 
2º – Senador Mozart Lago. 
3º – Senador Kerginaldo 

Cavalcanti. 
 

ATA DA 89ª SESSÃO EM 28 DE 
JULHO DE 1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. 

MARCONDES FILHO, ALFREDO 
NEVES E, CAFÉ FILHO 

 
Às 14h30m comparecem os 

senhores Senadores: 
Anisio Jobim. 
 

Prisco dos Santos. 
 

Alvaro Adolpho. 
 

Victorino Freire. 
 

Mathias Olympio. 
 

Onofre Gomes. 
 

Carlos Saboya. 
 

Kerginaldo Cavalcanti. 
 

Novaes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Ezechias da Rocha. 
 

Aloysio de Carvalho. 
 

Alfredo Neves. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Hamilton Nogueira. 
 

Mozart Lago. 
 

Levindo Coelho  
 

Marcondes Filho. 
 

Euclydes Vieira. 
 

Domingos Velasco. 
 

Dario Cardoso. 
 

Costa Pereira. 
 

Vespasiano Martins. 
 

Roberto Glasser. 
 

Francisco Gallotti. 
 

Alberto Pasqualini. – (26) 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 26 Srs. Senadores.  
Havendo número legal, está aberta a 
sessão. Vai-se proceder à leitura da 
ata. 

O Sr. 3º Secretário (servindo de 
2º). procede à leitura da ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é 
sem debate aprovada. 

O Sr. 1º Secretario lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 

Nº 148, de 1953 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Senado Federal. 
Tenho a honra de comunicar a 

Vossa Excelência que, no uso da 
atribuição que me conferem os artigos 
70, parágrafo 1º, e 87, II, da 
Constituição Federal, resolvi vetar 
parcialmente o Projeto de Lei da 
Câmara nº 315 de 1950, que cria o 
Ministério da Saúde e dá outras 
providências. 

Incide o veto sôbre o parágrafo 
único do artigo 2º do projeto, 
dispositivo que julgo contrário aos in- 
 

teresses nacionais, pelas razões que passo 
a expor. 

A subordinação das Diretorias de 
Ensino, ora autônomas, ao Departamento 
Nacional de Educação, alteraria uma vez 
transformado em lei o parágrafo em aprêço, 
a atual organização do Ministério da 
Educação, prejudicando-lhe a eficiência, em 
razão das inúmeras perturbações de ordem 
administrativa daí decorrentes. 

Acresce, ainda, que a medida 
consubstanciada no parágrafo vetado viria 
antecipar-se ao plano, ora em estudos, de 
reorganização administrativa do Ministério da 
Educação, tornando definitiva uma solução 
que, quando muito, só poderá ser julgada 
aceitável após minucioso exame, 
principalmente quando o Poder Executivo se 
inclina a converter o Departamento Nacional 
de Educação em órgão de pesquisas e 
planejamento, livre tanto quanto possível, do 
seu atual caráter burocrático. 

Por outro lado, a presença do parágrafo 
em tela, dispondo sôbre matéria pertinente 
ao Ministério da Educação, não encontraria 
justificativa, uma vez que o projeto objetiva, 
exclusivamente, criar o Ministério da Saúde 
dando-lhe a necessária estrutura 
administrativa. Parece, assim, 
manifestamente inorpotuno o dispositivo em 
referência por atingir setor em pleno 
funcionamento da Administração Pública, 
quando se está cogitando apenas de criar 
um novo órgão. 

Cabe assinalar, finalmente, que, 
importando a medida em aprêço em 
modificar a estrutura básica de um órgão 
existente da administração federal, não se 
nos afigura compatível com o princípio de 
independência dos poderes da União, 
consagrado no artigo 36 da Constituição, 
que a organização do Poder Executivo 
possa ser alterada sem a iniciativa do 
Presidente da República. 

São estas as razões que me levaram a 
vetar parcialmente o projeto em causa e que 
ora submeto á elevada aprovação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 25 de julho de 1953. 
– Getulio Vargas. 

À Comissão Especial. 
Nego sanção, em parte pelos motivos 

expostos em Mensagem. Em 25 de julho de 
1953. – Getulio Vargas: 

 
Cria o Ministério da Saúde, ilegível dá outras 

providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º E' criado o Ministério da Saúde, 

ao qual ficarão afetos os problemas atinentes 
á saúde humana. 

Parágrafo único. Fará parte do 
Ministério acima um Departamento de 
Administração, com Divisões de Pessoal, 
Material, Obras e Orçamento. 

Art. 2º O Ministério da Educação e 
Saúde passa a denominar-se "Ministério da 
Educação e Cultura". 

Parágrafo único. Passarão a depender 
diretamente do Departamento Nacional de 
Educação as Diretorias de Ensino, ora 
autônomas, no Ministério da Educação e 
Saúde. 

Art. 3º Ao Ministério da Saúde são 
transferidos todos os atuais órgãos e 
serviços do antigo Ministério da Educação e 
Saúde, atinentes à saúde e à criança, e 
desmembrados os que exercem atividade 
em comum. 

Parágrafo único. Passarão, igualmente, 
para os quadros do novo Ministério todos os 
cargos, funções e seus ocupantes de 
serviços que hajam sido transferidos, bem 
como parte do funcionalismo do 
Departamento de Administrarão do antigo 
Ministério da Educação e Saúde, que se 
tornar excedente, em decorrência da criação 
do novo Ministério. 
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Art. 4º Da quantia a que se refere 

a alínea a, do art. 2º do Decreto nº 
9.486, de 18 de julho de 1946, um 
têrço será destinado ao Ministério da 
Saúde. 

Art. 5º São transferidos para o 
ilegível Ministério da Saúde os saldos 
de dotações orçamentárias, 
destinados às repartições 
incorporadas ao referido Ministério, 
inclusive as parcelas de dotações 
orçamentárias globais, cabendo ao 
Poder Executivo tomar a medidas 
administrativas convenientes. 

Parágrafo único. São, também, 
transferidas as parcelas das dotações 
constantes da Verba 3 do Orçamento 
do Ministério da Educação e Saúde, 
bem como a terceira parte da dotação 
constante do orçamento da Despesa 
para o ano de 1953 – na Verba 4 – 
Obras e Equipamentos – Consignação 
VI – Dotações Diversas – 
Subconsignação II – Estudos e 
Projetos – 04 – Divisão de Obras – a) 
Ajustes com profissionais estranhos à 
Divisão de Obras, para a elaboração 
de projetos e levantamentos 
topográficos. 

Art. 6º Os créditos 
orçamentários têrço será destinado 
ao Ministério da Saúde poderão ser 
depositados no Banco do Brasil à 
disposição do referido Ministério, de 
acôrdo com o critério que fôr 
estabelecido anualmente pelo 
Ministro de Estado. 

Parágrafo único. A comprovação 
do emprêgo dêstes créditos será feita 
parceladamente, perante o Tribunal 
de Contas, 60 dias após o término de 
cada trimestre, na forma da legislação 
em vigor, ouvido préviamente o 
Departamento de Administração. 

Art. 7º Os auxílios e subvenções 
consignados no orçamento do 
Ministério da Educação e Saúde, que 
se destinarem a atividades 
relacionadas com o Ministério da 
Saúde, são igualmente, transferidos, 
nos têrmos do artigo 6º desta lei. 

Art. 8º São criados os seguintes 
cargos, que serão providos em 
comissão ou em funções gratificadas: 

1 – de Ministro de Estado; 
1 – de Diretor do Departamento 

de Administração D.A.; 
1 – Diretor da Divisão do Pessoal 

– D.P.; 
1 – Diretor da Divisão do 

Orçamento – D.O.; 
1. – Diretor da Divisão de 

Material – D.M.; 
1 – Diretor da Divisão de Obras – 

D.Ob. 
 

Funções gratificadas 
 
5 – de Secretário; 
1 – Auxiliar de Gabinete; 
1 – Chefe S.A.; 
1 – Chefe S.C.; 
1 – Chefe S.F.; 
1 – Chefe S.E.F.; 
1 – Chefe S.A.; 
1 – Chefe S.R.F.; 
2 – Chefes D.O. 
Art. 9º Para a execução da 

presente lei, o Ministro da Saúde 
apresentará ao Presidente da 
República dentro em 60 dias, o 
regulamento a ser expedido, regendo-
se provisòriamente, o Ministério da 
Saúde, pelo do Ministério da 
Educação e Saúde, na parte que lhe 
fôr aplicável. 

Art. 10 E' aberto ao Ministério da 
Saúde o crédito especial (Serviços e 
Encargos), de Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros), 
para ocorrer às despesas com a 
execução da presente lei. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 16 de julho de 
1953. – João Café Filho. – Alfredo 
Neves. – Francisco Gallotti. 

Ofícios: 
 – Do Sr. Secretário da Presidência 

da República, devolvendo autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 
1953, em vista de, sôbre os mesmos, 
não se haver manifestado o Senhor 
Presidente da República no prazo 
constitucional. 

A promulgação. 
Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 21 de julho de. 

1953. 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submetê-lo à consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 1.438-D, de 
1951, da Câmara dos Deputados, que 
estabelece normas gerais sôbre defesa 
e proteção da saúde. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 189, 

DE 1953 
 
Estabelece Normas Gerais sôbre 

Defesa e Proteção da Saúde. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' dever do Estado, bem 

como da família, defender e proteger a 
saúde do indivíduo. 

Art. 2º A fim de atender ao disposto 
no artigo anterior, incumbe à União 
manter um órgão de saúde e 
assistência, que realizará inquéritos, 
estudo e pesquisas sôbre: 

a) condições de saúde do povo; 
b) influência do meio brasileiro na 

vida do homem; 
c) endemias existentes no Brasil; 
d) alimentação do povo, nas 

diferentes zonas do País. 
Art. 3º Ao órgão federal de saúde 

ainda incumbe: 
a) acompanhar, vigilante, a marcha 

das epidemias ou endemias em outros 
países, fazendo a defesa sanitária do 
País, contra sua entrada no Território 
Nacional; 

b) estudar a possibilidade de propor 
a assinatura de acôrdo com outros 
países, ou organizações sanitárias 
internacionais, para solução de 
problemas de saúde de interêsse 
comum; 

c) firmar convênios com Estados, 
Distrito Federal e Territórios, 
proporcionando-lhes recursos 
técnicos e financeiros, coordenando-
lhes a ação, e estimulando-lhes o 
trabalho; 

d) traçar e executar planos de 
assistência médico-sanitária, hospitalar 
e medicamentosa ao homem brasileiro; 

e) realizar e orientar ampla 
educação sanitária do povo. 

Art. 4º As normas gerais de defesa 
e proteção da saúde do povo, traçadas 
pela União, serão seguidas em todo o 
Território Nacional, competindo aos 
Estados, Distrito Federal e Territórios 
organizar e fazer funcionar os seus 
serviços de saúde, bem como legislar 
supletiva e complementarmente. 

Parágrafo único. A União poderá 
delegar às autoridades sanitárias 
estaduais, dos Territórios e do Distrito 
Federal, nos têrmos do § 3º do artigo 18 
da Constituição Federal, a execução de 
leis e serviços federais. ou de atos e 
decisões de suas autoridades. 

Art. 5º Para formação do pessoal 
técnico especializado, a encarregar-se 
do trabalho previsto nos artigos 
anteriores, a União manterá uma Escola 
Nacional de Saúde Pública, à qual 
poderão ser equiparadas outras 
existentes ou que venham a ser criadas 
 

pelos Estados, ou pela iniciativa 
particular. 

§ 1º Os diplomados nos 
estabelecimentos de ensino acima 
referidos, bem como os habilitados em 
cursos especiais de saúde pública, têm 
preferência de nomeação para serviços 
sanitários. 

§ 2º O Govêrno Federal concederá 
bolsas de estudos a técnicos indicados 
pelos govêrnos estaduais e dos territórios, 
que completarão sua formação 
profissional na Escola Nacional de Saúde 
Pública,. bem como a técnicos seus e dos 
Estados, para realização de estudos e 
observações no estrangeiro, nos têrmos 
da regulamentação a ser baixada. 

Art. 6º O Govêrno estimulará e 
ajudará financeiramente a iniciativa 
privada, que com êle colaborará nos 
serviços de saúde e de assistência, 
dentro da orientação traçada pelos órgãos 
competentes. 

Art. 7º O órgão federal de saúde 
publicará, anualmente, estudos dos 
principais aspectos de estatistica vital do 
País, bem como os índices sanitários, 
pelo menos de referência às Capitais dos 
Estados e dos Territórios e ao Distrito 
Federal. 

Art. 8º Subordinado ao órgão 
técnico-administrativo federal de saúde, a 
União manterá um Laboratório Central de 
Saúde Pública, convenientemente 
aparelhado para as práticas de 
microbiologia, sorologia, parasitologia, 
química e bromatologia e devidamente 
equipado para o preparo de produtos 
imunizantes e para a realização de 
investigações. 

Parágrafo único. Os órgãos similares 
criados e mantidos pelas Estados, Distrito 
Federal e Territórios respeitarão as 
normas técnicas do Laboratório Central. 

Art. 9º Todos os serviços federais de 
assistência e de proteção da saúde estão 
sujeitos as normas gerais estabelecidas 
nesta lei. 

§ 1º Os serviços de assistência ao 
trabalhador, mesmo integrantes de 
repartições paraestatais ou autarquias, 
bem como os órgãos particulares de 
assistência médico-sanitária mantidos 
com receita decorrente de legislação 
federal, ficarão sujeitos a orientação 
traçada pelo órgão federal de saúde. 

§ 2º Os Estados, Territórios e o 
Distrito Federal poderão firmar convênios 
com a União, através de órgãos de 
saúde, para maior desenvolvimento do 
sistema de assistência médica, sanitária, 
hospitalar e medicamentosa, sujeitos às 
normas federais. 

Art. 10. O govêrno federal cooperará 
técnica e econômicamente com as 
diferentes unidades da Federação, e com 
os municipios, para o solucionamento dos 
problemas de abastecimento d'água e 
remoção de deetosj. 

Parágrafo único. Quaisquer serviços 
de abastecimento d'água, afetos ou não à 
administração pública, ficarão sujeitos à 
fiscalização da autoridade sanitária 
competente. 

Art. 11. E' obrigatória a Iigação de 
tôda construção considerada habitável à 
rêde de canalização de esgoto, cujo 
afluente terá destino fixado pela 
autoridade sanitária competente. 

Parágrafo único. Quando não existir 
nas proximidades rêde e canalização de 
esgotos, a autoridade sanitária 
competente estabelecerá a solução mais 
conveniente ao destino adequado dos 
dejetos. 

Art. 12. A coleta, o transporte e o 
destino final do lixo deverão processar-se 
em condições que não tragam 
inconveniente à saúde e ao bem estar 
público, nos têrmos da regulamentação a 
ser baixada. 

Art. 13. Para proteção e defesa da 
saúde, no que diz respeito às doenças 
transmissíveis, o órgão federal de saúde 
baixará normas relativas: 

a) à notificação compulsória das 
fontes de contaminação; 

b) ao isolamento do doente; 
c) à visitação domiciliar; 
d) à imunização do indivíduo são. 
Parágrafo único. Em defesa da 

saúde do indivíduo, o órgão federal de 
saúde poderá traçar ainda normas, e 
providenciará no sentido da realização 
de exame médico sistemático periódico. 

Art. 14. Para evitar a introdução e 
expansão no País das doenças 
previstas como importância 
internacional, o órgão federal de saúde 
manterá um serviço de portas e 
fronteiras que, entre suas atribuições, 
valerá pela aplicação das 
recomendações prescritas no código 
sanitário panamericano e outros 
códigos e convênios internacionais 
subscritos pelo Brasil. 

Art. 15. Só poderão transitar em 
território nacional os veículos terrestres, 
marítimos, fluviais e aéreos que 
obedeçam às exigências da autoridade 
sanitária federal prescritas em 
regulamento. 

Art. 16. A autoridade sanitária 
federal competente fiscalizará se foram 
atendidas as condições mínimas de 
saúde física e mental, exigíveis das 
pessoas que pretendam estabelecer-se 
no País em caráter permanente, 
estabelecidas na regulamentação da 
presente lei. 

Art. 17. Será organizada a luta 
contra as doenças degenerativas 
abiotróficas e involuntivas, tendo como 
pontos fundamentais: 

a) o diagnóstico e tratamento 
precoces; 

b) os exames periódicos de saúde 
dos grupos etário de maior incidência; 

c) a realização de medidas 
profiláticas que visem a causas 
predisponentes e determinantes. 

Art. 18. Incumbe ao órgão federal 
de saúde, nos têrmos da lei, fiscalizar: 

a) o exercício das profissões de 
médico, farmacêutico, dentistas, 
veterinário, enfermeiro e outras afins, 
reprimindo o curandeirismo, o 
charlatanismo; 

b) a produção, a manipulação e 
comércio de drogas, plantas medicinais, 
especialidades farmacêuticas, 
antisséticos, desinfetantes, produtos 
biológicos, químico-farmacéuticos e de 
toucador, e quaisquer outros que 
interessar possam a saúde pública, 
valendo-se para êsse fim da análise 
prévia e da análise final dos produtos; 

c) a instalação e o funcionamento 
de farmacias e indústrias farmacêuticas, 
de drogas ervanárias, laboratórios de 
análises e pesquisas clínicas, de raios 
X e de rádium, e outros que 
interessarem a saúde pública; 

d) o comércio e o uso de 
entorpecentes; 

e) os anúncios médico-
farmacêuticos e de profissões afins, 
qualquer que seja o meio de 
divulgação; 

f) os rótulos, bulas e prospectos de 
especialidades farmacêuticas. ilegível e 
desinfetantes e os de produtos 
biológicos, químico-farmacêuticos, de 
toucador e congêneres. 

Art. 19. Os serviços de assistência 
medico-social organizados em tôdo 
Território Nacional serão coordenados 
orientados e fiscalizados pelo Govêrno 
Federal, sem prejuízo da ação 
complementar dos Estados. 

Art. 20. Os responsáveis pelas 
estâncias de cura balneárias ilegível  
e climáticas ficarão obrigados a manter, 
nas mesmas, o aparelhamento e 
instalações indispensáveis aos seus 
objetivos, além dos serviços .de 
assistência médico-cirúrgica necessários 
aos clientes e visitantes, a critério  
da autoridade competente, quando  
não existam na localidade serviços 
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convenientemente organizados para o fim 
aludido. 

Art. 21. O Govêrno Federal através 
do seu órgão de saúde, firmará convênios 
com os Estados e Territórios, 
proporcionando-lhes meios técnicos e 
financeiros para a fixação, fora das 
capitais, de médicos e enfermeiros, 
dentistas, farmacêuticos e outros 
profissionais necessários aos serviços de 
assistência médico-social. 

Art. 22. O tratamento, o amparo e a 
proteção ao doente nervoso ou mental 
serão dados em hospital, em instituições 
para-hospitalares ou no meio social, 
estendendo a assistência psiquiátrica à 
família do psicopata. 

§ 1º As casas de Detenção e as 
Penitenciárias terão anexos psiquiátricos, 
cujos objetivos e atribuições serão fixados 
na regulamentação da presente lei. 

§ 2º O Govêrno criará ou estimulará 
a criação de instituições de amparo social 
à família do psicopata indigente, e de 
centros de recuperação profissional para 
alcoolistas e outros toxicomanos. 

§ 3º As instituições religiosas de 
seitas doutrinárias e às associações 
congêneres é vedada a prática, nos 
estabelecimentos psiquiátricos, de culto e 
quaisquer atos litúrgicos com finalidade 
terapêutica. 

Art. 23. Para o tratamento médico e 
educação adequados, os menores 
anormais só poderão ser recebidos em 
estabelecimentos especiais a êles 
destinados ou em seções apropriadas de 
outros estabelecimentos. 

Art. 24. O órgão federal de saúde 
traçará as normas gerais para educação 
sanitária do povo, orientando o indivíduo 
na defesa de sua saúde. 

Parágrafo único. No currículo das 
escolas primárias do País serão incluídas 
noções de higiene e de saúde, 
orientadas, sob o ponto de vista sanitário, 
pela, autoridade sanitária competente. 

Art. 25. Aos técnicos dos serviços de 
saúde será imposto, sempre que possível 
e com vencimentos justos, o regime de 
tempo integral. 

Art. 26. As infrações do disposto 
nesta lei serão punidas de acôrdo com o 
caso, por advertência, multa, inutilização 
do produto, intervenção oficial ou 
cassação de licença para funcionamento. 

Art. 27. Não será concedida 
naturalização de estrangeiros sem a 
audiência do órgão federal de saúde. 

Art. 28. O Govêrno Federal 
regulamentará a presente lei dentro em 
120 (cento e vinte) dias de sua 
publicação. 

Parágrafo único. O regulamento a 
ser baixado chamar-se-á Código Nacional 
de Saúde, sujeitos os Estados, Territórios 
e Municípios aos seus dispositivos 
normativos. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Saúde Pública e 
de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 21 de julho de 
julho de 1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência, a fim de que se digne 
submete-lo a consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei nº 3.167-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, 
que mantem a decisão do Tribunal de 
Contas denegatória ao registro do 
têrmo de contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Dorothy 
Norton Pond. 

Aproveito o enseo jpara renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida 1º secretário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 55, De 1953 

 
Mantém a decisão do Tribunal de 

Contas denegatória ao registro do têrmo 
de contrato celebrado entre o Ministério 
da Aeronáutica e Dorothy Norton Pond. 

 
O Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1º E' mantida a decisão do 

Tribunal de Contas, de 19 de agôsto de 
1952, que negou registro ao têrmo de 
contrato celebrado, em 27 de maio de 
1952, entre o Ministério da Aeronáutica e 
Dorothy Norton Pond para desempenhar, 
no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 
as funções de Professor Associado de 
Idiomas. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, em 21 de julho de 
1953. 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelencia, a fim de que se digne 
submetê-lo a consideração do Senado 
Federal, o Projeto de Lei n. 3.193-A, de 
1953, da Câmara dos Deputados, que 
revoga a decisão do Tribunal de Contas 
denegatória ao registro do contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura 
e Francisco Alves de Oliveira e sua 
mulher Maria Augusta Assunção de 
Oliveira. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 56, DE 1953 
 
Revoga a decisão do. Tribunal de 

Contas denegatória ao registro do 
contrato celebrado entre o Ministerio da 
Agricultura e Francisco Alves de Oliveira 
e sua mulher Maria Augusta Assunção de 
Oliveira. 

 
O Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1º E' revogada a decisão do 

Tribunal de Contas, de 28 de dezembro 
de 1951, que negou registro ao contrato 
celebrado, em 15 de agôsto de 1951, 
entre o Ministério da Agricultura e 
Francisco Alves de Oliveira e sua Maria 
Augusta Assunção de Oliveira, para fins 
de irrigação, nos têrmos dos decretos-leis 
ns. 1.498, de 9 de agôsto de 1939, e 
3.782, de 30 de outubro de 1941. 

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

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Hamilton Nogueira, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
(não foi revisto pelo orador): – Senhor 
Presidente, li em alguns jornais desta 
cidade a notícia de que o ilustre 
Secretário de Educação e Cultura da 
Prefeitura do Distrito Federal enviou ao 
Sr. Prefeito, Coronel Dulcídio do Espírito 
Santo Cardoso, um projeto sôbre a 
reestruturação dos serviços da 
Secretária que dirige informa-se que, 
pelo projeto, será extinto o atual 
Departamento de Educação de Adultos, 
cujas atribuições passarão para os 
Departamentos de Ensino Primário e de 
Ensino Técnico. 

A respeito, a vereadora Lygia  
Lessa Bastos e outros membros daquela 
Casa Legislativa, representantes de 
diversos partidos, apresentaram 
requerimento ao Sr. Prefeito, indagan- 
 

do sôbre exatidão da notícia. O Regimento 
da Câmara dos Vereadores, entretanto, 
impõe o retardamento por alguns dias da 
discussão dêsses requerimentos quando 
sôbre êles os Senhores Vereadores pedem 
a palavra. 

Tratando-se de matéria da mais alta 
importância, não somente na esfera 
municipal como no setor nacional – até 
porque no primeiro Congresso de Educação 
de Adultos, realizado nesta cidade, êsse 
Departamento foi apontado como modêlo 
aos outros Estados do Brasil – penso que o 
Senado deve discutir o assunto e demonstrar 
que nenhum argumento justifica a extinção 
de um departamento que vem preenchendo 
com a máxima eficiência suas finalidades, 
para fazê-lo voltar – empregando expressão 
muito usada pelo ex-Senador Góes Monteiro 
– à estaca zero. 

Motivos de ordem administrativa são as 
razões alegadas. Afirma-se que, 
centralizados, os serviços passariam a ser 
supervisionados de maneira mais eficiente. 

Os Departamentos são criados com 
finalidades específicas. 

Assim sendo, a parte administrativa é, 
em certo sentido, também específica. 
Destarte a extinção do referido 
Departamento acarretaria além de desordem 
administrativa, confusão no serviço. 

Igualmente, não se justifica um 
interêsse de ordem econômica, porque os 
funcionários serão os mesmos. Poderá 
entretanto, acontecer o contrário: a criação 
de cargos com a reestruturação. E não se 
pode mais admitir na Prefeitura do Distrito 
Federal, a criação de cargos! E' preciso que 
não se faça mais uma nomeação, sequer. 
Se não o futuro prefeito autonomista – pois 
acredito que a autonomia do Distrito será 
votada ainda êste ano – não poderá 
governar. Não há, portanto, razão de ordem 
econômica capaz de justificar a extinção do 
atual Departamento. 

Muito menos razão de ordem 
pedagógica. E mesmo que existissem 
razões de ordem econômica, não poderiam 
prevalecer sôbre as de ordem pedagógica. 

O ensino supletivo de adultos é 
especializado. Quem acompanha a 
evolução de pedagogia, sabe 
perfeitamente que o ensino ministrado à 
criança tem que ser diferente do ensino do 
adulto. A criança não é um adulto em 
miniatura como o adulto não é uma criança 
grande. Cada qual tem vida psicológico 
própria. Na criança, às vêzes, não há o 
limite da realidade; nela predomina a 
fantasia, a imaginação; ela ultrapassa 
realidade e com ela identifica o sonho. Nela 
predomina a fantasia. No adulto 
prepondera a razão. Nele, a fantasia há 
muito já se foi. 

Ainda mais, Sr. Presidente: não se trata 
apenas da alfabetização do adulto, mas de 
educar pessoas que falharam, fracassaram, 
na vida. São criaturas desajustadas às quais, 
ao lado do ensino da leitura, se deve orientar 
a formação da inteligência, da vontade. 
Procede-se ao tratamento pedagógico de 
todos os desajustamentos, o que só pode 
ser feito dentro do setor especializado, como 
o atual Departamento de Educação de 
Adultos da Prefeitura do Distrito Federal. 

Êste Departamento foi fundado em 
1950 por Decreto Municipal, através de 
Projeto vetado pelo Prefeito, cujo veto, 
posteriormente, o Senado rejeitou. Resultou 
a proposição da evolução lenta e progressiva 
da pedagogia no Brasil. Tenho ouvido 
opiniões, não só de Professores, como de 
elementos mais representativos da nossa 
sociedade, todos inteiramente contrárias à 
extinção do atual Departamento. 

Estas, Sr. Presidente, as razões, que 
me levam a apelar para o Sr. Prefeito 
Dulcídio Cardoso e pedir-lhe que medite 
sôbre o assunto. Para mim, sua posição do 
Sr. Prefeito, no caso é um teste. 

O SR. MOZART LAGO: – V. Ex.ª 
tem tôda a razão: um teste, inclusive 
porque o Sr. Prefeito é professor e 
professor antigo. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – S. 
Ex.ª é submetido à prova de que, como 
professor está em dia com a evolução da 
pedagogia no mundo. E é um teste 
também do ponto de vista administrativo. 
S. Ex.ª deve atender aos interesses da 
população. Estão em jogo os alunos, que 
são os adultos e os professores, que não 
apenas se especializaram nessa questão 
como já adaptaram suas vidas a um 
trabalho em horas em que, por vezes, já 
estamos descansando. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Cujos resultados tem 
sido altamente compensadores. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Perfeitamente. Haveria, portanto, 
involução. Aliás – é lamentável – no Brasil 
há a preocupação de se retroagir. Foi 
apresentado na Câmara dos Deputados 
projeto que, aprovado, constituirá 
retrocesso de tôda a evolução jurídica no 
terreno da criminologia – a instituição da 
pena de morte no Brasil. Nós, que tanto 
avançamos na civilização e na cultura, 
não podemos voltar aos tempos bárbaros. 
E com muito maior razão na pedagogia. 

Desde a fundação da Associação 
Brasileira dos Professores, há muitos 
anos, nesta cidade, os maiores mestres 
do Brasil se vem dedicando à pedagogia 
especializada neste ou naquele sentido; e 
um ramo sempre apontado ao professor 
foi o da alfabetização e educação do 
adulto. 

Sr. Presidente, se o professor 
Roberto Accioli está interessado era 
extinguir esse serviço, só há um caminho 
a seguir: ocupar-se S. EX.ª com maior 
dedicação e carinho, com a alfabetização 
e educação das crianças. Nesta cidade, 
mais de duzentas mil, em idade escolar, 
não tem onde receber instrução. 

No dia em que não existirem 
analfabetos e tôdas as crianças 
receberem educação, êsse Departamento 
perderá a razão de ser. Enquanto, porém 
houver esse aspecto negativo de parte 
inculta da nossa adolescência, não 
poderemos dispensar o ensino e a 
educação do adulto. 

Estou certo de que o Sr. Prefeito 
Dulcidio Cardoso, também professor, 
atenderá ao apelo dos três Senadores 
desta cidade... 

O SR. MOZART LAGO: – Diz V. 
Ex.ª muito bem – dos três senadores. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – É o pensamento da 
bancada do Distrito Federal. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
...todos empenhamos neste alto problema 
e impedirá a destruição do que se vem 
realizando na Prefeitura. O nosso apêlo é 
no sentido de S. Ex.ª não determinar a 
extinção desse Departamento; ao 
contrário, dotá-lo de meios, a fim de que 
alcance seu verdadeiro objetivo. (Muito 
bem. Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Alencastro Guimarães, segundo orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente, há alguns 
meses a atenção pública deteve-se, numa 
caso que, embora materialmente pequeno 
representava sob o aspecto moral e legal, 
algo de estranho e reprovável o famoso 
episódio do Cadilaque do Ministro da 
Fazenda. 

Apresenta-se-nos, agora, Srs. 
Senadores, outro caso, se não igual, 
parecido, também demonstrativo  
das facilidades e leviandades praticadas 
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graças à Lei de Licença Prévia, graças a 
CEXIM e, sobretudo, à péssima 
orientação dos trabalhos desse ramo 
adminstrativo. Refiro-me aos Rolls-Royce 
da Presidência da República 

Há algum tempo corriam rumores de 
que a Presidência da República através 
de ilegível particular, encomendara 
quatro Rolls Royce. Chegados dois 
ficaram para o Catete; os outros, 
entregues à firma importadora, vendeu-os 
ela por seiscentos ou oitocentos mil 
cruzeiros. 

Numa política, ou numa época em 
que se quer impor, pelo menos com 
palavras, austeridade, ainda assim não 
me oporia se utilizasse o Chefe de Estado 
de veículos de alta classe, condizente 
com a elevada magistratura que exerce: 
mas não posso concordar, quando se 
limitam importações de matérias primas 
indispensáveis, quando se restringe a 
compra de utilidades se permita a entrada 
no Brasil de quatro Rolls-Royce, sob a 
capa de, nesse grupo, dois destinaram-se 
Presidência da República. 

Aos boatos eu sempre opusera 
reserva. Julgava injúria, leviandade 
admitir-se houvessem as altas 
autoridades da República assim agido; 
mas é a verdade. Do fato nos dá notícia, 
em resumo, O Jornal de hoje através de 
informações do Ministério da Fazenda à 
Câmara dos Deputados. 

Foram concedidas a licença prévia e 
cambiais de vinte e quatro mil libras 
esterlinas, para a importação de quatro 
Rolls-Royce, dos quais a Presidência da 
República escolheu dois, ficando os 
restantes para a firma importadora, que 
pagou de direitos alfandegarios, ao todo, 
oitenta e três mil cruzeiros, ou seja 
quarenta e um mil cruzeiros e cinquenta 
centavos para cada um de seus 
automóveis. O preço foi, por unidade, de 
mil libras esterlinas, ou seja trezentos mil 
cruzeiros. 

Admito – repito – a importação de 
automóveis dessa classe para uso do 
Chefe de Estado e dos Ministros; mas a 
informação não esclarece o destino dado, 
pela firma importadora aos outros dois 
carros. A voz corrente é que foram 
vendidos por seiscentos ou oitocentos mil 
cruzeiros cada um. 

Sr. Presidente, o que se diz é que 
através dessa importação a Presidência 
da República teria recebido sem onus 
dois automóveis de alta classe. 

Pergunto, Senhores Senadores: É 
para esse objetivo que existe a licença 
prévia. E para esse fim que se fazem 
restrições de importação e exportação. E 
para isso que se impoem vexames de 
tôda natureza a quem trabalha, a quem 
produz, a quem exporta, a quem paga 
impostos? 

Acaso negamos, alguma vez, a 
quem quer que fosse, tivesse a 
magistratura suprema da República o 
conforto ilegível material necessária à 
sua alta dignidade? 

Jamais se ouviu no Congresso 
Nacional uma só voz que restringisse o 
conforto e a dignidade da Presidência da 
República. 

Tenho para mim, que conhecendo 
como conheço o Sr. Getúlio Vargas o fato 
se terá passado sem o conhecimento de 
Sua Excelência, ou sem sua ciência exata 
dos pormenores. 

Mas está no recorte, Sr. Presidente: 
a CEXIM concede licença de importação, 
concede câmbio de vinte quatro mil libras 
para a importação de quatro Rolls-Royce 
sendo dois para a Presidência da 
República e dois para particulares. 

Devemos à Inglaterra 
aproximadamente sessenta e cinco milhões 
de libras pelo que lhe compramos e não 
 

pagamesé e no momento discutimos o 
pagamento aquele país. 
Necessáriamente, estará o Ministério da 
Fazenda – ou seus representantes – 
pedindo aos inglezes prazo para 
pagamento da dívida. 

Que autoridade, entretanto, pode ter 
uma administração pública que pratica ato 
desse genero? 

O SR. BERNARDES FILHO: – Dá V. 
Ex.ª licença para um aparte? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Com muito prazer. 

O SR. BERNARDES FILHO: – V. 
Ex.ª acaba de citar o caso das nossas 
divisas comerciais com a Inglaterra. Está-
se passando fato bem grave no momento. 
Enquanto o Govêrno brasileiro parece 
que pede prazo à Inglaterra para pagar 
sua dívida, a Superintendência da Moeda 
e do.Crédito exige dos importadores 
brasileiros depositem até trinta e um do 
mês corrente, a totalidade de suas dívidas 
em virtude dessas importações. Isso quer 
dizer – veja V. Ex.ª – processo de 
deflação, numa hora em que se reclama 
numerário. Poderemos ficar expostos à 
seguinte situação: o Govêrno com prazo 
para pagar atrazados comerciais, e os 
importadores brasileiros com dinheiro 
depositado no Banco do Brasil, anos e 
anos, sem vencer juros. Se essa remessa 
não for feita imediatamente, esse 
numerário só será utilizado para 
remessas parceladas. Não parece a V. 
Ex.ª que assim seja? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Perfeitamente. 

Com o depoimento que acaba de 
prestar V. Ex ª esclarece ainda mais o 
debate que se tem travado na questão a 
que seremos chamados, brevemente, a 
decidir, qual seja a da licença, a da 
importação e exportação, a da maior ou 
menor liberdade de comércio. 

Se, em vez da malfadada Lei da 
Licença Prévia, adotassemos a liberação 
do comércio exterior ou o controle apenas 
parcial do câmbio, prontamente o 
equilíbrio se produziria como se verá se, 
enfim, afastado o temor do que possa vir 
a acontecer, corajosamente, como 
homens livres abraçarmos a liberdade e 
com ela no caminho de mais bom senso, 
e sobretudo demais moralidade. 

Desejei apenas trazer ao Senado 
esta informação, publicada nos jornais de 
hoje, tranquilamente, como a coisa mais 
natural deste mundo, como coisa sem 
importância. Não temos libras, mas 
podemos gastá-los em Rolls Royces. 
Porque não temos libras, devemos ser 
austeros; mas permitimos a importação 
de carros luxuosos para a venda por 
particulares. 

Admitida a hipótese de que o 
importador de um dêsses veículos o 
tenha doado ou feito um preço de amigo à 
Presidência da República, chegaremos à 
conclusão de que, quando qualquer 
repartição pública precisar adquirir um 
automóvel, poderá tê-lo de graça, pelo 
mesmo processo. Bastará dar dólares 
oficiais ao importador e este importará 
dois carros: dará um a repartição e 
venderá o outro no mercado negro, 
recuperando todo o dinheiro que investiu, 
com excelente lucro. 

Pela publicidade que se faz da venda 
de automóveis, asseguro a VV. Exas. a 
pessoa a quem seja permitido doar, 
nessas condições, um automóvel à 
Prefeitura, efetuando essa operação uma 
vez por mês, terá renda igual ou superior 
a cinquenta mil cruzeiros. 

Este fato, Srs. Senadores, embora 
insignificante em face do vulto do 
negócio, é do ponto de vista moral,  
um sinal dos tempos, que não pode  
ser posto de lado. Sôbre a represen- 
 

tacão nacional voltam-se os olhos atentos 
da opinião pública que lê e ouve, 
diariamente o relato de casos como êste 
e que vai julgar a atitude que 
assumiremos quando chegar o momento 
decisivo de estabelecermos normas sôbre 
o comércio exterior do Brasil. (Pausa). - 

Sr. Presidente, tenho, algumas 
vezes, desta tribuna, pedido a atenção do 
Congresso Nacional, a fim de esclarecer 
a opinião pública, sôbre o injusto 
tratamento que alguns Estados, 
notadamente os do norte, sofrem com a 
lei de licença prévia e com as restrições 
da importação e exportação. 

Vou ler algumas palavras de um 
documento cuja autenticidade, 
responsabilidade e idoneidade são 
incontestáveis. Trata-se do relatório do 
Banco da Bahia, um dos nossos dois 
mais antigos bancos particulares e uma 
das organizações que mais honram o 
espírito de iniciativa privada e de 
capacidade de trabalho dos brasileiros. 
Algumas palavras desse relatório têm, 
entretanto, uma expressão, uma 
eloquência que dispensam comentários: 

"O Estado da Bahia tem um saldo na 
balança de exportação de um bilhão de 
cruzeiros". 

Saldo, entre suas importações e 
exportações, de um bilhão de cruzeiros, 
ou cinquenta milhões de dólares. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte ? 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Com muito prazer. 

O SR. PINTO ALEIXO: – Diz muito 
bem V. Ex.ª. Sabemos que a Bahia tem 
vultoso saldo. Entretanto, a Casa Wilson, 
tradicionalmente importadora, está 
liquidando seus negócios dispensando 
seus empregados, com grande prejuízo 
porque não pode continuar a funcionar, 
ante a negativa sistemática de licença 
para importar. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – O aparte do nobre 
Senador Pinto Aleixo revela que uma das 
mais antigas casas importadoras do 
Brasil, situada em Salvador, vai fechar, 
porque não pode mais realizar seus 
negócios, pela carência de licenças de 
importação e exportação. 

Pelos Estados, há outras casas nas 
condições do estabelecimento citado pelo 
nobre representante da Bahia e que estão 
tendo o mesmo destino. Não são apenas 
capitais investidos que se perdem, são, 
também, o sobretudo trabalhadores que 
vão ao desemprego, receitas estaduais 
que caem, Estados deficitários 
escravizados ao Poder Central, que, por 
sua vez deficitário, recorre à maquina de 
imprimir para fornecer recursos, os quais, 
de outra forma, seriam dispensáveis, se 
houvesse liberdade de comércio. 

No Estado da Bahia chega-se ao 
ponto, Sr. Presidente, de deixar 
desaparelhada sua estrada de ferro 
acarretando-se para o Tesouro Nacional 
considerável deficit anual, ao mesmo 
tempo que se obriga o recurso à estrada 
de rodagem para o transporte de um 
milhão e duzentas mil toneladas de 
mercadorias, três vezes o total 
transportado pela estrada de ferro. 
Entretanto, se fôsse utilizada esta última 
ficaria o Tesouro Nacional desonerado do 
deficit anual de mais de cem milhões de 
cruzeiros. 

O transporte pela estrada de ferro 
representa também centenas de milhares 
ou milhões de dólares, investidos em 
caminhões, em petróleo e em gazolina. 

Sr. Presidente, este Relatório é feito 
com minúcia e precisão não comuns, e 
seria desejável que outros 
estabelecimentos lhe seguissem o 
exemplo. 

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

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Com muito prazer. 

O SR. AIOYSIO DE CARVALHO: – 
Realmente, esse Relatório, pelo 
panorama que traça da autilidade 
brasileira, no domínio da economia e das 
finanças, é um importante documento; 
nele está situada, admiravelmente, a 
injustiça clamorosa que a Bahia sofre, 
quase impedida em suas exportações, 
quando sabemos o que ela representa, 
para o país, em matéria de divisas. 

O SR. ALENCASTRO 
GUIMARÃES: – Agradeço a V. Ex.ª não 
só o aparte com que me honra, como a 
oportunidade que me proporcionou de me 
fazer conhecer este Relatório, 
despertando-me a atenção para esta 
introdução substancial sôbre o aspecto 
econômico do Brasil. 

Vou concluir, deixando estes fatos, 
gritantes pela injustiça, a reflexão dos 
senhores Senadores. Aproveito o ensejo 
para pedir aos ilustres deputados que 
votaram em primeiro turno a prorrogação 
da Lei de Licença Prévia sobretudo da 
Bahia para cima, que meditem um pouco, 
pois estão escravisando seus Estados ao 
gabinete da Praça Pio XI. Não adiante 
substituir a administração individual pela 
administração colegiada, porque a 
ilegível de nomeação é a mesma e o 
modo deagir será o mesmo. Se há 
dificuldades com um, maiores serão as 
advindas como o colégio. 

Em dois números se consubstancia e 
se define uma injustiça e se mostra o 
fundo, a essência, a base do 
emprobrecimento do norte do Brasil. Se 
aplicasse suas divisas, produzidas com seu 
trabalho e que é obrigada a vender a dólar 
de vinte cruzeiros a Bahia poderia importar 
o que precisa, ao valor medio de Cr$ 
2.975,00 por tonelada. Necessária sómente 
de licença de importação para utilizar o que 
e seu, o produto do seu trabalho, do seu 
esforço, o qual não está aplicado em ato de 
interesse coletivo, de salvação nacional; 
não represtna um tributo à salvação 
comum, porquánto se destina apenas ao 
comércio corrente, normal, que tanto pode 
ser efetuado por um porto como por outro. 
Neste caso, poderia ser efetuado através 
de Salvador, um dos portos mais 
conhecidos no mundo e bem 
frequentementados pela navegação 
internacional. A tonelada, que se poderia ali 
importar por Cr$ 2.975,00 é importada por 
Cr$ 8.946,00. Convertida em dólares, a 
mercadoria que o baiano produz é vendida 
a Cr$ 20,00; êle porém, é obrigado a 
comprá-la a Cr$ 60,00. Paga, portanto, 
200% da ágio com o seu trabalho. 

Isto define o empobrecimento do 
Norte, da Bahia, mas, acima de tudo o 
que há de doloroso na existência da 
CEXIM e da Lei de Licença Prévia. Se as 
imoralidades, as vergonhosas negociatas 
a que todo o dia assistimos não forem 
suficientes para, pelo aspecto moral, por 
pudor nos imporem, como representantes 
do povo, a negação da prorrogação dessa 
lei, então como materialistas e utlitários, 
pratiquemos pelo menos a justiça de dar 
a cada um o que é seu – o produto do seu 
trabalho – e restituamos aos baianos o 
seu dólar tomado a Cr$ 20,00 pelo menos 
também a Cr$ 20,00. Isto é justiça, isto é 
direito. 

Por hoje é só. (Muito bem. Muito 
bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, terceiro orador inscrito. 

O SR MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, cedo a palavra ao nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
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O SR. PRESIDENTE: – O nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti está 
inscrito em quarto lugar V. Exa cede a S. 
Excia. a sua vez? 

O SR. MOZART LAGO: – 
Exatamente. 

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

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, não é de 
estranhar que eu use hoje da palavra, 
para congratular-me com o Senado pela 
cessação do fogo na Coréia. 

Ninguém, nesta alta Casa do 
Parlamento, esquecerá que fui dos 
primeiros a levantar minha voz contra 
essa guerra, mortífera e implacável e até 
mesmo injustificável, que dizimou 
milhares de jovens imolados em 
holocausto ao imperialismo guerreiro. 

Disse eu, de maneira incisiva, que 
não devíamos mandar nem um só dos 
brasileiros para tomar parte nessa luta 
cruenta, de objetivos vagos e 
impreciosos, que acabou numa situação 
melancólica e indefinida, onde os 
combatentes não sabem porque 
combateram e onde as armas vieram a 
ser ensarilhadas, disputando cada um a 
honra de ter defendido um ideal, quando, 
na verdade, mais não houve do que uma 
experiência belicosa em que jorrou o 
sangue de uma mocidade generosa. 

Mando daqui ao Eminente 
Presidente dos Estados Unidos da 
América do Norte, o General Etsenhower, 
as minhas felicitações, testemunhando a 
alegria que sinto pelo breve retorno do 
seu filho ao lar pátrio e à família. 

É para lastimar, apenas, que mais 
cedo não tenham os canhões parado de 
vomitar fogo. Quantos outros jovens não 
poderiam, com melhor oportunidade, 
regressar às suas casas para tomar parte 
no labor cotidiano e nas atividades 
sociais? 

Graças a Deus, repito – como o 
Presidente dos Estados Unidos da 
América do Norte – a trégua está firmada! 

É possível que os homens se 
convençam da inutilidade dos choques 
guerreiros, dessa brutalidade que não tem 
construído senão uma civilização de força 
e de imposição em que os exemplos não 
convencem e se continuará, em nome de 
interesses ou de idéias, esperando o 
momento de novamente empunhar as 
armas. 

Sr. Presidente, só o ideal pacifista, 
esse nobre ideal construtivo, só ele, 
alicerçará as sociedades futuras porque 
traduz uma vitória, sobretudo do coração 
dos homens, vitória produtiva e fecunda, 
capaz de nos guiar nos dias tormentosos 
de amanhã. 

Quando dizia nesta Casa que para o 
conflito coreano não deveriam ir nossos 
patrícios, não estava dando 
demonstração de isolacimismo ou 
arrepiando o caminho no cumprimento de 
deveres internacionais. Estava, sim 
examinando friamente, acompanhando 
"Dari passu" o desenvolvimento dos fatos 
para dêles tirar as conclusões práticas 
que se impunham, evitando, assim, ao 
nosso país muito maior danos e no final, 
esta situação que não é de vitória nem de 
alegria porque a impressão que se tem é 
que as armas caíram das mãos dos 
homens pela inoperância e ineficiência 
dêsse conflito sangrento. 

Imaginemos por um instante que o 
ideal de algum dos nossos compatrícios, 
no sentido de levar tropas à Coréia se 
houvesse realizado. Que teríamos a 
registrar, no momento? Que acêrvo 
caberia ao Brasil neste conflito? 

Dezenas de milhares de mortos; 
dezenas de milhares de homens inválidos 
dezenas de milhares de pensões a  
pagar pelo crário nacional e também  
uma contribuição de psicoses de 
 

guerra que atuaria na nossa vida como 
elemento perturbador e de desorientação. 

Foi contra isso que ergui minha voz 
nesta Casa, pedindo a atenção de meus 
nobres pares para os perigos que 
acarretaria nossa contribuição armada ao 
conflito coreano. Foi para preservar o 
Brasil de todos êsses males, de todos 
êsses sofrimentos e angústias que me 
vali desta alta tribuna, denunciando a 
todos os quadrantes o grave erro que 
perpetraríamos. 

Mais uma vez, devemos deixar de 
caminhar na esteira do imperialismo 
ianque. Que outros sejam os rumos da 
política internacional, a qual não se faz 
em função dum ponto de vista unilateral, 
mas como consequência da lógica dos 
interêsses coordenados da humanidade, 
no sentido do pacifismo, que é, na 
realidade o único sentido 
verdadeiramente criador. 

Quando tomamos parte no conflito 
armado, em que lutamos contra a 
agressão nazista, ao findar a guerra, que 
nos coube? Que resultou dai para o 
Brasil? Apenas a honra – que repito aliás 
das mais brilhantes – de ter defendido o 
ideal da civilização democrática. Porque, 
na verdade, as nações Vitoriosas Criaram 
para o nosso país quase uma situação de 
credoras, tomando ainda os minguados 
frutos da nossa economia, nos assaltos 
disfarçados que nos fizeram e 
contribuindo, talvez, para a situação 
econômica que hoje nos esmaga e que 
bem poderíamos estar capacitados para 
enfrentar. 

Nossos navios foram torpedeados. 
Que navios nos foram dados em 
substituição desse grande prejuízo que 
ainda hoje repercute na nessa vida 
econômica? ilegível, Sr. Presidente 
porque, os que apresáramos, por meio 
dos malabarismos da nossa diplomacia 
ou da diplomacia internacional, nos foram 
jeitosamente arrancados, restando-nos 
apenas a graciosidade de um 
agradecimento que praticamente não 
serve aos interêsses do nosso povo. 

Os nordestinos, acorrendo ao apelo 
do Presidente da República para a 
batalha da borracha, largaram seus 
lares e investiram pela selva amazônica, 
contribuindo para sanar o erro político 
dos ingleses, que, auxiliados pelos 
norte-americanos, fizeram com que, nas 
florestas da extrema Ásia, fosse 
melhorada a produção para atender às 
imperiosas exigências e necessidades 
com que arcavam as fábricas 
americanas no que se referia a pneus, 
etc.. 

Que nos restou de todo esse 
esforço, em que a nossa indústria 
extrativa foi vendida a preços impostos 
pelos norte-americanos? Que nos restou 
Sr. Presidente? Nada. Fomos apenas 
convidados a entrar para alguns findos 
internacionais, ficando, no final de contas, 
ao brasileiro, apenas os olhos para chorar 
e a boca para sorrir. 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico 
ao nobre orador que faltam dois minutos 
para término da hora do expediente. 

O SR. MOZART LAGO (pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. 
Exª consulte a Casa sôbre se consente 
na prorrogação regimental da hora do 
expediente, a fim de que o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti possa concluir seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento do nobre 
Senador Mozart Lago. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 

– Sr. Presidente, agradeço 
 

ao meu nobre colega, Senador Mozart 
Lago, e a esta Casa a grande 
benevolência. 

Dizia eu que só isso nos restaria. 
Julgo oportuno perguntar qual seria a 

nossa sorte se, porventura, houveramos 
tomado parte no conflito coreano? Tenho 
para mim que não seria diferente. Nem 
siquer teríamos a satisfação de dizer que 
os nossos sacrifícios se houvessem feito 
em defesa da democracia. 

A guerra que terminou foi de 
experiência de materiais bélicos; foi uma 
guerra travada entre dois imperialismos; o 
comunista e o representado pelo 
capitalismo internacional, quem tem sede 
em Nova Iorque, nos Estados Unidos da 
América. Nada temos que ver com êsses 
conflitos, porque êles nada nos trazem de 
bem; pelo contrário, contribuem para a 
subordinação do indivíduo às implacáveis 
exigências do capitalismo, as quais é 
mister destruir, para construirmos a 
verdadeira sociedade cristã. 

Sr. Presidente, era do meu propósito 
pronunciar estas palavras na sessão de 
ontem. Entretanto, à notícia de que 
receberíamos a visita do Sr. Milton 
Eisenhower, irmão do Presidente dos 
Estados Unidos da América, resolvi 
protraí-las para esta ocasião. Não que 
elas encerrem qualquer inconveniência ou 
descortesia, mas a mim me pareceu que 
não deveria obstar a que os nobres 
colegas, por mínima condescendência, 
tivessem o ensejo de apresentar seus 
cumprimentos ao ilustre professor 
universitário. 

Espero, Sr. Presidente, que o Sr. 
Milton Eisenhower tenha compreendido a 
mágoa profunda existente no coração dos 
brasileiros, ante a desatenção com que 
vimos sendo tratados pelos homens de 
negócio, se não pelos homens públicos 
dos Estados Unidos. Lamento que S. Exª 
não tenha encontrado, em nosso país, o 
ambiente de cordialidade que seria de 
desejar. 

Na verdade – devemos confessar – 
foi recebido com grande frieza. Não 
houve manifestação pública de qualquer 
natureza, e isso testemunha que nosso 
povo já compreendeu suas 
responsabilidade e reivindica seus 
direitos, inclusive o de demonstrar que 
não está satisfeito. 

Não será com política de derrotismo, 
descrédito ou descrença, que 
levantaremos o Brasil da lama em que se 
encontra mergulhado; será, sobretudo, 
com a coragem firme e decidida de todos 
os brasileiros, no sentido da afirmação 
categórica do nosso espírito de 
independência. 

Queremos, de fato, a amizade do 
grande povo estadunidense; queremos 
manter grande cordialidade para com os 
Estados Unidos da América do Norte; 
mas não permitiremos, de forma alguma, 
sermos considerados nação subcolonial, 
desprezivelmente tratados como 
mendigos, que vivem nas antecâmaras da 
Wall Street, como aquêles 
portorriquenhos, hondurenses e outros, a 
que se referiu, nêste recinto, o eminente 
Senador Assis Chateaubriand. 

Não, Sr. Presidente! 
O Sr. Milton Eisenhower certamente 

há de dizer ao Presidente da grande 
nação irmão do setentrião americano que 
a consciência nacionalista dos brasileiros 
principia a dar mostras de impaciência, e 
é mistér orientação de boa vizinhança, 
mas de boa vizinhança construtiva, de 
modo a estabelecer vínculos reais entre o 
nosso e aquele pais. 

Divulgando que o nosso ouro  
está sendo penhorado nos Estados 
Unidos, de forma a criar-nos a 
desmoralização universal, não consegue 
a "Wall Street" as simpatias do povo 
brasileiro; ao contrário, sentimo-nos 
feridos, humilhados e revoltados ante tra- 
 

tamento dessa natureza – nós, que 
fizemos, na guerra, por solidariedade aos 
Estados Unidos, toda sorte de sacrifícios, 
para os quais não existe – esta a verdade 
– a correspondência desejada. 

Estas palavras representam a 
indignação do povo brasileiro, liberto e 
consciente, que não se deixa contaminar 
pelo azinhavramento do capital norte-
americano e há de defender suas 
prerrogativas de civilização e autonomia a 
todo transe, a todo prêço. 

Viu o Sr. Milton Estenhower, em São 
Paulo, a obra fecunda dos bandeirantes, 
representativa do seu espírito brasileiro 
de construção e, presenciou, nesta 
cidade, o esfôrco dos brasileiros em geral, 
demonstrativo de que há muito 
ultrapassamos as fronteiras do 
subcolonialismo para uma afirmação no 
campo das indústrias e do comércio, 
enfim, da capacidade para a 
independência política e econômica. 

Leva, portanto, S. Exª aos Estados 
Unidos a certeza de que poderemos 
caminhar ao lado do seu povo e assim o 
desejamos; Mas não o faremos, de forma 
alguma, subordinados às imposições do 
seu capitalismo nem à brutalidade dos 
seus homens de guerra. 

Sr. Presidente, se não me engano, 
o "Diário de Noticias" desta cidade 
publicou, a propósito da presença do Sr. 
Milton Estenhower, um dos mais 
brilhantes e extraordinários editoriais de 
que tenho notícia. Traduzia, com aquela 
discreção reveladora da pena dos 
mestres da Imprensa, os sentimentos 
mais íntimos de nossa gente, e 
mostrava que não deveríamos pedir 
coisa alguma, mas, sim, manter posição 
consentânea com os nossos 
sentimentos e que exprimisse, na 
realidade, a consciência do povo 
brasileiro e a segurança em que 
estamos do papel que somos chamados 
a representar no concêrto das nações 
enfim uma atitude firme e cortês. 

E com efeito, Sr. Presidente, desejo 
registrar, desta tribuna, que tanto o 
Govêrno como o povo brasileiro se 
mantiveram numa grande soberania que 
não evitou também uma nobre 
cordialidade. 

O fato terá, talvez, significação muito 
maior do que se fôramos cortejar o Sr. 
Milton Eisenhower com o despêjo 
característico das nações inferiores, 
mercadejando um sorriso que outro não é 
senão o sorriso da superioridade do 
anglosaxão sôbre o latino. 

Ora, Sr. Presidente, o Brasil, amante 
da paz, do trabalho e da fraternidade 
universal, integra-se não só na defesa 
dos interêsses do mundo como, mui 
especialmente, dos interesses da 
América. 

Já disse e repito: uma agressão feita 
a qualquer povo das Américas, 
representará violência praticada contra 
nós. Estamos solidários na defesa dos 
Estados Unidos da América do Norte 
contra tôda e qualquer agressão que se 
faça àquele país. Mas não damos, nem 
devemos dar àquela Nação, ou a 
qualquer outro povo, o direito de definir, a 
seu contento, o que se deva entender por 
agressão. 

E' contra isso que me insurjo, 
porque, geralmente, o mais forte define a 
agressão a seu arbítrio, convertendo-se 
de agressor em agredido. E não 
poderemos dar a ninguém, ainda mesmo 
que se trate de nação americana, o nosso 
sangue e a nossa responsabilidade para 
acoroçoar guerras de caráter imperialista 
ou de conquista. A êsse desvirtuamento 
não poderemos assistir sem que contra 
êle nos ergamos, porque assim 
estaremos defendendo não só as 
tradições pacíficas de nossa gente como, 
também, os direitos inconfundíveis e 
superiores da Humanidade.  
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Sr. Presidente, encerro minhas 
considerações congratulando-me com os 
povos pela trégua na Coréia; com os 
brasileiros porque não têm a registrar, 
como vítima, nenhum de seus filhos, com 
os pacifistas de coração, porque êles, 
como reza a Bíblia, deram a Deus. 

Congratulo-me também com esta 
Casa, porque daqui partiram os mais 
veemente sprotestos contra a 
possibilidade, ainda que remota, de ser 
remetida para aquela sangueira a 
mocidade brasileira. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

 
Durante o discurso do Sr. 

Kerginaldo Cavalcanti, o Sr. Marcondes 
Filho deixa a cadeira da presidência, que 
é sucessivamente ocupada pelos Srs. 
Alfredo Neves e Café Filho. 

 
Vem à Mesa, é lido e deferido pelo 

Sr. Presidente o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 223, de 1953 
 
Nos têrmos do art. 121, letra c, do 

Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas 
do Sr. Ministro do Trabalho as seguintes 
informações, com referência ao Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Comerciários: 

Quantas nomeações e demissões 
foram feitas de 1951 até esta data? 

A quanto montava a despesa com 
pessoal na Delegacia do Maranhão em 31 de 
janeiro de 1951 e a quanto monta atualmente? 

Quantos funcionários foram 
nomeados para aquela Delegacia a partir 
de janeiro de 1951? 

Quantos funcionários servem no 
Gabinete da Presidência indicando o 
cargo e a função? 

Existem funcionários à disposição do 
Gabinete da Presidência? Quantos? há 
quanto tempo? 

Por quanto foi adquirido em 1951 no 
Hospital, ou prédio para instalar um 
Hospital, em São Paulo? 

Quanto custou a reforma e 
equipamento do referido Hospital? 

Foram feitas nomeações depois da 
vigência da Lei do Abono? Quantas? 

Qual a soma total paga em publicadade 
pelo I. A. P. C. de 1951 até agora? 

Quanto gastou até hoje o Instituto 
com viagens, passagens, diárias e ajuda 
de custo do seu Presidente? 

 
Justificação 

 
Justifico êsse pedido de informação 

pois que desejo alertar o Govêrno dos 
desacatos e irregularidades que estou 
informado estão sendo alí praticados à 
revelia do Chefe da Nação e do ilustre 
titular da pasta do Trabalho. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 
1953. – Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido lida 
no Expediente desta sessão a mensagem 
presidencial contendo as razões do veto ao 
parágrafo único do art. 2º do Projeto que cria o 
Ministério da Saúde, convoco as duas Casas 
do Congresso Nacional para, em sessão 
conjunta a realizar-se às 14,30 horas do dia 20 
de agôsto próximo, dêle conhecerem. 

Para a Comissão Mista que sôbre 
êsse veto deverá emitir parecer designo 
os Srs. Senadores 

Alfredo Simch. 
Hamilton Nogueira. 
Vivaldo Lima. 
Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Antonio Bayma. 

Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Ruy Carneiro. 
Assis Chateaubriand. 
Apolonio Sales. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
LuizTinoco. 
Attílio Vivacqua. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Mario Motta. 
Othon Mäder. 
Flávio Guimarães. 
Ivo d'Aquino. 
Camilo Mércio. (21). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Plínio Pompeu. 
Georgino Avelino. 
Ferreira de Souza. 
Velloso Borges. 
Júlio Leite. 
Walter Franco. 
Landulpho Alves. 
Sá Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Cesar Vergueiro. 
João Villasboas. 
Gomes de Oliveira. 
Alfredo Simch (16). 
O SR. PRESIDENTE: – Finda a 

prorrogação da hora do expediente, 
passo á: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara dos Deputados nº 263, de 1950, 
que torna obrigatória a iodelação do sal 
de cozinha, destinado a consumo 
alimentar nas regiões bocigenas do País. 
(Com uma emenda), incluído na Ordem 
do Dia nos têrmos do artigo 90, letra a, do 
Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 211, de 1953, do Sr. 
Senador Djair Brindeiro, aprovado na 
sessão de 22-7-1953, tendo Pareceres 
(ainda não publicados da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade do projeto e 
inconstitucionalidade da emenda; da 
Comissão de Saúde, favorável ao projeto 
e dependendo de parecer da Comissão 
de Finanças, favorável ao projeto e 
dependendo de parecer da Comissão de 
Finanças. 

 
O Sr. Café Filho deixa a cadeira da 

presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE:  – Do 
avulso da ordem do dia consta que 
os pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Saúde, 
relativos ao projeto, ainda não foram 
publicados. Há equivoco: foram 
publicados e figuram no avulso. 
Falta o parecer da Comissão de 
Finanças o qual se acha sôbre a 
Mesa e vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 886, de 1953 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre 

 o Projeto de Lei da Câmara nº  
263, de 1950, que torna obri- 
 

gatória a iodetação do sal de cosinha 
destinado a consumo alimentar nas 
regiões bocigenas do país. 
 

Relator: Sr. Joaquim Pires. 
O presente projeto torna obrigatória 

a iodetação do sal na profilaxia do bócio 
endêmico. 

A Coordenação da Mobilização 
Econômica, tendo em vista os estudos do 
Professor Josué de Castro e Italo V. 
Matoso sôbre a ciência do iodo na 
alimentação das populações de zonas 
bociosas, trabalho êsse baseado em 
observações de vários sábios, em 
diversos países do mundo, baixou a 
Portaria nº 238, de 12 de junho de 1944, 
tornando obrigatória a iodetação do sal de 
cosinha consumido naquelas regiões. 

Tal portaria foi inexplicàvelmente 
revogada, antes mesmo de começar a ser 
aplicada, e posteriormente o Diretor do 
Instituto de Nutrição encaminhou ao Sr. 
Ministro da Educação e Saúde uma 
exposição, encarecendo a necessidade 
de uma lei, de profilaxia iódica nas 
regiões bocigenas do país. 

Embora tal exposição fôsse datada 
de maio de 1947, o Poder Executivo não 
remeteu ao Legislativo a necessaria 
mensagem solicitando as providências 
devidas. 

Em setembro de 1948, o então 
Deputado Café Filho apresentou o 
presente projeto tornando obrigatória a 
oidetação do sal de cosinha destinado ao 
consumo alimentar nas regiões bocigenas 
do país. 

Quando da discussão do projeto em 
causa, o Poder Executivo remeteu ao 
Legislativo o trabalho feito pelo Instituto 
de Nutrição da Universidade do Brasil, 
como subsídio ao estudo da profilaxia do 
bócio endêmico tratado no proeto, de 
autoria do Deputado Miguel Couto Filho. 

O referido projeto não está 
incorporado no presente processo e 
nenhuma referência existe sôbre o 
mesmo que não seja a exposição feita 
pelo Sr. Ministro da Educação, o que é de 
lastimar, pois sendo o seu autor um 
médico de valor incontestável, seria 
interessante para o Senado ter o 
conhecimento do seu trabalho. Também, 
não vieram apenas ao mesmo os 
pareceres das diversas Comissões da 
Câmara dos Deputados, o que nos 
afigura outra falta para o melhor estudo 
desta Casa. 

Entretanto, como se trata de pôr em 
execução uma medida já comprovada em 
vários países do mundo, e tendo em vista 
que a Lei nº 1.761, de 15 de dezembro de 
1952, que elevou para Cr$ 15,00 a taxa 
por tonelada de sal, determina, em seu 
artigo 7º, que o Instituto Nacional do Sal 
promova a instalação de usinas para a 
iodetação do sal destinado ao consumo 
doméstico nas regiões onde grasse o 
bócio endêmico, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala "Joaquim Murtinho", em 28 de julho 
de 1953. – Ivo d'Aquino, Presidente. – 
Joaquim Pires, Relator. – Ismar de Góis. – 
Hamilton Nogueira. – Pinto Aleixo. – Vitorino 
Freire. – Alvaro Adolfo. – Durval Cruz. – 
Apolonio Sales, vencido. – Carlos Lindemberg, 
com restrições. – Domingos Velasco. 

O SR. PRESIDENTE: – Deixo de 
submeter à discussão conjunta o projeto com 
a emenda do nobre Senador Dario Cardoso 
por não ter a mesma logrado maioria de 
votos na Comissão a que foi apresentada. 

Em discussão o Projeto. (Pausa)  
Não havendo quem deseje usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Em votação o Projeto. 

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

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 263, de 1950 
 
Torna obrigatória a iodetação do sal 

de cosinha destinado a consumo 
alimentar nas regiões bocigenas do país. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Nas áreas bocigenas do país, 

a venda de sal refinado ou ilegível, para 
consumo alimentar, so será permitida 
quando devidamente iodetado, excluído o 
sal destinado à industria e à pecuária. 

Art. 2º Para os efeitos desta lei, 
compreende-se por iodetação a adição de 
iodo na proporção de dez miligramas por 
quilograma de cloreto de sódio, mediante 
quantidades equivalentes e íntima mistura 
com um dos seus compostos: iodeto de 
sódio ou iodeto de potássio. 

Art. 3º O Ministério da Educação e 
Saúde, por intermédio de seus órgãos 
especializados e em articulação com os 
Departamentos de Saúde dos Estados 
interessados providenciará até cento e 
oitenta dias após a publicação desta lei, a 
delimitação das áreas bocígenas do país. 

§ 1º O grau de endemicidade será 
determinado mediante percentagem de 
positividade, de casos com hipertrofia 
glandular tiroidiana entre crianças em 
idade escolar, de ambos os sexos, 
considerados separadamente. 

§ 2º Reputar-se-ão áreas bocigenas 
para os efeitos desta lei as localidades 
onde o índice endêmico fôr superior a 
15% (quinze por cento) para as crianças 
do sexo masculino e a 25% (vinte e cinco 
por cento) para as do sexo feminino. 

Art. 4º O despacho do sal refinado 
ou moído para consumo alimentar 
destinado às áreas bocigenas do país, a 
partir da vigência desta lei, somente serão 
permitido depois de submetido o produto 
ao processo de iodetação e uma vez 
inscritas as palavras sal iodado, nas 
sacarias ou envólucros. 

Parágrafo único. O sal, de que trata 
êste artigo, enquadrar-se-á na menor 
tarifa ferroviária, adotada para o cloreto 
de sódio, nas estradas de ferro do País. 

Art. 5º O Govêrno Federal, por 
intermédio do Ministério da Educação e 
Saúde, providenciará para que o Instituto 
Nacional do Sal organize nos Estados do 
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, 
dentro de seis meses da data da 
publicação desta lei, uma instalação 
especializada para iodetação do sal 
refinado ou moído destinados às áreas 
bocígenas do país, a ser distribuído pelos 
comerciantes de sal. 

Parágrafo único. E' permitido, a 
qualquer salineiro ou distribuidor de sal 
instalar usina própria para a iodetação de 
sal, devendo o Instituto Nacional do Sal, 
em colaboração com os órgãos a que se 
refere o art. 3. desta lei, prestar-lhes 
assistência técnica. 

Art. 6º Será permitido, para a venda 
do sal iodetado, um acréscimo até o 
máximo de Cr$ 0,04 (quatro centavos), 
por quilo sôbre os preços vigentes na 
ocasião para o sal comum. 

Art. 7º E' assegurado, através do 
Instituto Nacional do Sal ou de 
particulares que se proponham a fazer a 
iodetação do produto, o abastecimento 
das zonas bocígenas nas quais não será 
permitido o comércio de sal não iodetado, 
sob pena de apreensão. 
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a muIta equivalente a duas vêzes o 
seu valor, no caso de reincidência. 

Parágrafo único. Se não for 
possível a apreensão de sal por já ter 
sido dado ao consumo, o infrator 
pagará ao Instituto Nacional do Sal, 
para os ilegível estabelecidos no 
artigo 41, parágrafo 2º, do Decreto-lei 
nº 2.398, de 11 de julho de 1940, 
importância correspondente ao duplo 
do valor do produto irregularmente 
vendido. 

Art. 8º O processo para a 
execução das penalidades 
estabelecidas na presente lei será feito 
na forma do disposto no artigo 42, 
parágrafos 1º 2º e 3º do Decreto-lei nº 
2.398, de 11 de julho de 1940. 

Art. 9º O Governo Federal, por 
intermédio do Ministério da Educação e 
Saúde, do Instituto Nacional do Sal e de 
todos os meios de divulgação de que 
dispõe, fará nas zonas bocígenas do 
país ampla propaganda dos benefícios 
do uso do sal iodetado na profilaxia e 
combate ao bócio endêmico. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor 
sessenta dias após a data da sua 
publicação. 

Art. 11. Revogam-se as 
disposições em contrário: 

À sanção. 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara dos Deputados nº 249, de 
1952, que reabre os prazos referidos 
pelo parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 
nº 488, de 15 de novembro de 1948 e 
artigo 1º da Lei nº 1.063, de 13 de 
fevereiro de 1950 (a fim de que os 
contribuintes do Montepio Militar e os 
civis em inatividade; que deixaram de 
requerer o benefício estabelecido na 
primeira dessas disposições possam 
fazê-lo até 180 dias). Pareceres 
favoráveis: nº 577, de 1953, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
nº 578, de 1953, da Comissão de 
Segurança Nacional; nº 579, de 1953, 
da Comissão de Finanças. 

O AIfredo Neves, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Café Filho. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão o Projeto. 
Se não houver quem peça a 

palavra encerro a discussão. 
Os Srs. senadores que aprovam o 

Projeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 249, de 1952 
 
Reabre os prazos referidos pelos 

§ 3º do art. 29 da Lei nº 488, de 15 de 
novembro de 1948 e artigo 1º da Lei 
nº 1.063, de 13 de fevereiro de 1950. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São reabertos os prazos  

a que se referem o § 3º do art. 29 da 
 

Lei nº 488, de 15 de novembro de 
1948, e o art. 1º da Lei nº 1.063, de 13 
de fevereiro de 1950, a fim de que os 
contribuintes do montepio militar e os 
civis em inatividade, que deixaram de 
requerer o benefício estabelecido na 
primeira disposição legal, possam 
fazê-lo até 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da data da publicação desta 
Lei. 

Parágrafo único. Os inativos civis e 
militares, que desejarem gozar dos 
favores estipulados neste artigo, 
deverão pagar a diferença da 
contribuição de montepio, a partir do 
último prazo concedido no art. 1º da Lei 
nº 1.063, de 13 de fevereiro de 1950. 

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

À sanção. 
 
Discussão única (no tocante à 

preliminar da constitucionalidade, de 
acôrdo com o artigo 132 do 
Regimento Interno) do Projeto de Lei 
da Câmara nº 380, de 1952, que altera 
o Quadro do Pessoal do Tribunal 
Superior do Trabalho e dá outras 
providências. (Com Parecer nº 632-53, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela inconstitucionalidade 
(com voto em separado do Senador 
Gomes de Oliveira). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
O SR. MOZART LAGO (*) (pela 

ordem): – Sr. Presidente, é bem uma 
questão de ordem o que desejo 
formular sôbre o Projeto nº 330, que 
oriundo de exposição de motivos do 
Presidente do Tribunal Superior de 
Trabalho, transitou pela Câmara dos 
Deputados, de onde nos foi remetido. 

O projeto visa principalmente a 
beneficiar serventes, contínuos, 
zeladores e outros funcionários de 
categoria equivalente daquele Tribunal. 
De sorte que eu, coerente com a atitude 
que sempre assumo nêste plenário em 
defesa dos pequenos, consulto V. Ex.ª 
sôbre o seguinte: 

Segundo refere o Avulso, a 
Comissão de Constituição e Justiça 
opinou pela constitucionalidade do 
Projeto. Não obstante, da leitura atenta 
do parecer, não se infere que a mesma 
esteja demonstrada, exceto em relação 
a dois ou três artigos. Mas êsses 
dispositivos determinam providências 
de tal natureza, que o próprio relator do 
projeto, o eminente colega Senador 
Joaquim Pires, lamentou houvesse a 
Câmara dos Deputados esquecido os 
preceitos constitucionais, e não S. Ex.ª, 
o Sr. Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

Ora, Sr. Presidente, em face  
do exposto, parece-me que  
havendo, nesta Casa, Comissão 
Técnica especializada para 
pronunciar-se sôbre questões 
pertinentes ao funcionalismo  
público – a Comissão de Serviço Pú- 
 

blico Civil – deve o projeto ser a ela 
remetido. 

Se tivesse ido a êste órgão, 
seria possível que atendesse às 
justas ponderações do nobre relator 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, evitando-se que um projeto 
atendendo aos seus anseios de 
pessoal subalterno fôsse, como 
propõe o parecer, rejeitado. 

Verá V. Ex.ª, Sr. Presidente, 
pelo avulso, que o parecer da douta 
Comissão de Constituição e Justiça 
conclui pela rejeição do projeto. Ela 
entrou principalmente no seu 
mérito. Quanto à 
constitucionalidade, manifestou-se 
apenas em relação a dois ou três 
artigos. 

Se fôsse possível V. Ex.ª retirar 
o projeto da Ordem do Dia, para ser 
enviado à Comissão de Serviço 
Público, estou certo de que 
salvaríamos proposição justa, 
solicitada ao Congresso por um 
órgão do Poder Judiciário Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
não pode atender a sugestão. O 
artigo 132 do Regimento determina 
a apreciação do projeto em 
discussão preliminar, quando o 
parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça conclui pela 
sua rejeição, por motivo da 
inconstitucionalidade. 

A proposição encontra-se em 
discussão preliminar porque a 
Comissão de Constituição e Justiça, 
como o nobre Senador acentuou, 
argüiu a inconstitucionalidade de alguns 
de seus dispositivos; e concluiu, 
naturalmente, pela rejeição, porque não 
poderia proferir parecer favorável a 
projeto contendo dispositivos 
infringentes da Constituição. 

Cabe, entretanto, a V. Ex.ª, o 
direito de emendar a proposição, 
dela excluindo as disposições 
inconstitucionais. Nessa hipótese, a 
Mesa fará, com que a matéria volte 
à Comissão de Constituição e 
Justiça, para opinar sôbre as 
emendas que V. Ex.ª apresentar na 
discussão preliminar. 

Sòmente aceita a 
constitucionalidade do projeto, a 
Mesa a enviará à Comissão de 
Serviço Público. 

O SR. MOZART LAGO: – Aceito 
a sugestão de V. Ex.ª, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
mesa u'a emenda que vai ser lida. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Ao projeto nº 380-52, oriundo 

da Câmara dos Deputados, que 
altera o Quadro do Pessoal do 
Tribunal Superior do Trabalho e dá 
outras providências. 

"Substitua-se o texto do Projeto 
pelo que consta da proposta originária 
do próprio Tribunal Superior do 
Trabalho, como abaixo transcreve: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 380, de 1952 
 
Altera o Quadro do Pessoal 

do Tribunal Superior do Trabalho, 
e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional 

decreta: 
Art. 1º O Quadro do Pessoal 

do Tribunal Superior do Trabalho 
é alterado nos têrmos desta lei e 
tabela anexa. 

Parágrafo único. Compete ao 
Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho determinar a apostila 
dos títulos de nomeação dos 
funcionários de acôrdo com a sua 
situação decorrente da presente 
lei. 

Art. 2º As vagas dos cargos 
de classe inicial da carreira de 
Oficial Judiciário nos casos de 
nomeação serão providas da 
seguinte forma. 

I – metade por ocupantes da 
classe final da carreira de 
Auxiliar Judiciário e metade por 
candidatos habilitados em 
concurso: 

II – o acesso obedecerá ao 
critério de merecimento absoluto 
apurado na forma da legislação 
vigente. 

Art. 3º E' transformado em 
carreira o cargo isolado de 
provimento efetivo de taquígrafo, 
devendo nela ser aproveitados 
independente de concurso os 
funcionários efetivos dos 
referidos cargos isolados. 

Art. 4º Passa a denominar-se 
Contador padrão O, o cargo de 
Contabilista padrão J, sendo um 
extinto, quando vagar. 

Art. 5º Os funcionários do 
Quadro do Pessoal do Tribunal 
Superior do Trabalho 
perceberão a partir da vigência 
desta lei, as gratificações 
adicionais por tempo de serviço 
asseguradas aos funcionários 
da Câmara dos Deputados e 
Senado Federal. 

Art. 6º E' vedada à admissão 
de pessoal extranumerário pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 7º E aberto ao Poder 
Judiciário – Justiça do Trabalho – 
o crédito suplementar de Cr$ 
1.625.000,00 (um milhão 
seiscentos e vinte e cinco mil 
cruzeiros) à Verba 1 – Pessoal, 
Consignação 3 – Vantagens, 14 – 
Gratificação adicional 05 – 
Justiça do Trabalho, 01 – 
Tribunal Superior do Trabalho, a 
fim de atender, no exercício 
vigente, às despesas da presente 
lei. 

Art. 8º Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 
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Tabela de que trata o art. 1º desta lei: 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM COMISSÃO 

 

Número 
de 

cargos 
Extintos Cargos Símbolo Vencimento 

Mensal 

1 – Diretor Geral .......................................................................................................................................................... PJ-1 17.000,00 
3 1 Diretor de Divisão .................................................................................................................................................. PJ-2 13.000,00 

  
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Número 
de 

cargos 
Extintos Cargos Símbolo Vencimento 

Mensal 

8 – Chefe de Seção ..................................................................................................................................................... PJ-3 11.000,00 
1 – Secretaria do TST .................................................................................................................................................. PJ-3 11.000,00 
– 1 Revisor ................................................................................................................................................................... PJ-4 10.000,00 
– 1 Taquígrafo–revisor ................................................................................................................................................. PJ-4 10.000,00 
   Padrão  

– 1 Assistente do Presidente ....................................................................................................................................... O – 
– 1 Assistente Diretor Geral ......................................................................................................................................... N – 
5 2 Redator .................................................................................................................................................................. O – 
1 – Bibliotecário ........................................................................................................................................................... M – 
1 – Bibliotecário Auxiliar .............................................................................................................................................. L – 
1 – Arquivista ............................................................................................................................................................... N – 
1 – Almoxarife .............................................................................................................................................................. K – 
1 1 Contador ................................................................................................................................................................ O – 
1 – Chefe de Portaria .................................................................................................................................................. N – 
1 – Auxiliar de Portaria ................................................................................................................................................ K – 
2 – Motorista ................................................................................................................................................................ K – 
1 – Ajudante de Motorista ........................................................................................................................................... J – 
10 6 Serventes .............................................................................................................................................................. G – 

 
CARGOS DE CARREIRA 

 

Número 
de 

cargos 
Extintos Cargos Classe 

3 – Oficial Judiciário ..................................................................................................................................................... O 
5 – Oficial Judiciário ..................................................................................................................................................... N 
7 – Oficial Judiciário ..................................................................................................................................................... M 
9 – Oficial Judiciário ..................................................................................................................................................... L 

11 – Oficial Judiciário ..................................................................................................................................................... K 
18 – Oficial Judiciário ..................................................................................................................................................... J 
15 – Auxiliar Judiciário ................................................................................................................................................... I 
17 23 Auxiliar Judiciário ................................................................................................................................................... H 
2 – Taquígrafo ............................................................................................................................................................. O 
3 – Taquígrafo ............................................................................................................................................................. N 
6 – Taquígrafo ............................................................................................................................................................. M 
– 2 Contínuo ................................................................................................................................................................ J 
2 – Contínuo ................................................................................................................................................................ I 
3 – Contínuo ................................................................................................................................................................ H 
2 – Contínuo ................................................................................................................................................................ G 
 
OBSERVAÇÃO: Os cargos extintos serão suprimidos quando vagarem. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

Número de Funções Funções Símbolo Vencimento 
Mensal 

1 Secretário do Presidente ....................................................................................................................................... FG-3 1.500,00 
1 Secretário do Diretor Geral .................................................................................................................................... FG-4 1.000,00 
1 Encarregado da Revista ........................................................................................................................................ FG-8 600,00 

 
OBSERVAÇÃO: São extintas as funções gratificadas constantes da tabela anexa à Lei nº 1.386-A de 19 de junho de 1951, referentes a Secretaria do Tribunal 

Superior do Trabalho. 
 
__________________ 
Projeto publicado no “Diário do Congresso Nacional de 11 de dezembro de 1952; Parecer no “D. C. N.” de 22 de julho de 1953. 
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Justificação 
 
A Comissão de Constituição e Justiça 

opinou pela rejeição do Projeto, em face 
das modificações feitas pela Câmara dos 
Deputados na proposta que lhe foi 
encaminhada pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, no uso de ilegível constitucional 
(art. 97, nº ilegível). 

Dispondo, embora, inicialmente, sôbre 
o pessoal da Portaria, certo é que à 
referida proposta visava também assegurar 
aos funcionários do Tribunal os mesmos 
direitos e vantagens garantidos aos 
servidores de todos os demais Tribunais 
Superiores da República. 

Assim, pois, deve ser acolhida 
integralmente a proposta daquele alto 
órgão judiciário, que consubstancia 
providência manifestamente 
constitucional, além de justa e oportuna, 
como ficou demonstrado à sociedade na 
sua própria fundamentação. 

Sala das Sessões, em 28 de julho de 
1953. – Francisco Gallotti. – Joaquim Pires. 

O SR. PRESIDENTE: – Em 
discussão, projeto e emenda. 

O SR. MOZART LAGO (pela ordem): 
– Sr. Presidente, a emenda apresentada 
ao projeto determina a audiência da 
Comissão de Serviço Público? 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto 
voltará à Comissão de Constituição e 
Justiça, porque ainda está na fase de 
discussão preliminar. 

O SR. MOZART LAGO: – 
Apresentarei emendas para que possa 
voltar à Comissão de Serviço Público. 

O SR. PRESIDENTE: – Sòmente se o 
projeto for considerado constitucional pela 
Comissão de Constituição e Justiça ou pelo 
Senado é que irá à Comissão de Serviço 
Público. 

Discussão preliminar do projeto e 
emenda. (Pausa) 

Nenhum Sr. Senador pedindo a 
palavra, declaro-a encerrada. 

O projeto volta à Comissão de 
Constituição e Justiça para apreciar a 
emenda oferecida. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 71, de 1953 que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito especial 
de Cr$ 3.615.850,00 para pagamento de 
salário-família a servidores da Rêde de 
Viação Cearense e da Viação Férrea 
Federal Leste Brasileiro. (Com Parecer 
favorável nº 641-53, da Comissão de 
Finanças). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão 

o Projeto. 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

E' aprovado o seguinte: 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 71, de 1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Viação e Obras Públicas 
o crédito especial de Cr$ 3.615.850,00 para 
pagamento de salário-família a servidores 
da Rêde de Viação Cearense e a da 
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro. 

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

autorizado a abrir pelo Ministério da  
Viação e Obras Públicas o crédito  
especial de Cr$ 3.615.850,00  
(três milhões, seiscentos e quinze  
mil, oitocentos e cinqüenta cruzeiros)  
a fim de atender ao pagamento de salário- 
 

família relativo ao exercício de 1952, a 
servidores da Rêde de Viação Cearense 
e da Viação Férrea Leste Brasileiro. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

A Sanção. 
 
Primeira discussão do Projeto de Lei 

do Senado nº 19, de 1952, que altera o 
Código Eleitoral constate da Lei nº1.164, 
de 24 de junho de 1950 (com duas 
emendas, apresentadas na fase de 
discussão preliminar, tendo pareceres da 
Comissão de Constituição e Justiça: a) 
quanto ao aspecto constitucional: nº 759-
52 e nº 333-53, pela constitucionalidade, 
salvo quanto aos artigos 184 e 185 (já 
rejeitados por inconstitucionalidade, em 
discussão preliminar): b) quanto ao 
mérito: nº 591-53, pela aprovação do 
projeto nos têrmos em que se acha 
redigido). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Veio à 

ilegível um requerimento que vai ser 
lido. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 224, de 1953 
 
Requeiro, com fundamento na letra 

"f" do artigo 125 do Regimento Interno, o 
adiamento da discussão e votação do 
Projeto de ilegível do Senado nº 19 de 
1952 – Reforma do Código Eleitoral – 
para a sessão de 4 de agôsto próximo. 

Sala das Sessões do Senado 
Federal, 23 de julho de 1953. – Mozart 
Lago. 

O SR. MOZART LAGO (*) (para 
encaminhar a votação): – Senhor 
Presidente, pedi a palavra apenas para 
explicar ao Senado que eu, a exemplo 
dos demais colegas, estou 
interessadíssimo em que a reforma do 
Código Eleitoral seja votada com a maior 
serenidade. 

Não obstante, formulei requerimento 
de adiamento, pois surpreendido hoje, 
com a inclusão do projeto na ordem do 
dia, não tive tempo suficiente para pôr em 
ordem as emendas que desejo 
apresentar. 

Acredito que os demais Senadores 
também sintam a mesma angústia de 
tempo. 

Daí o motivo por que apresentei 
requerimento, a fim de que o projeto entre 
na ordem do dia de 4 de agôsto. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento. 

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

Está aprovado. 
O projeto entrará na ordem do dia de 

4 de agôsto. 
 
Discussão única do Parecer numero 

647, de 1953, da Comissão de Redação, 
oferecendo redação final à emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
389, de 1952, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 7.200,00, para atender às despesas 
com o pagamento de gratificação de 
magistério à professôra Danúsia de 
Menezes Brandão Aires. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 

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

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 647, de 1953 
 

Da Comissão de Redação 
 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei nº 389, de 1952. 
 
Relator: Sr. Costa Pereira. 
A Comissão apresenta a redação final 

(ilegível anexa) da emenda do Senado ao 
Projeto de Lei nº 389, de 1952, de iniciativa 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 22 
de julho de 1953. – Joaquim Pires – 
Presidente em exercício. – Costa Pereira, 
Relator. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 647-53 
 
Redação Final da Emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 389, de 
1952, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 7.200,00 (sete mil 
e duzentos cruzeiros), para atender às 
despesas como pagamento de gratificação 
de magistério à professôra Damasia de 
Menezes Brandão Aires. 

 
Ao artigo 1º (Emenda nº 1) 
Suprima-se in fine, o seguinte: 
"...conforme dispõem os artigos 3º e 

32 da Lei nº 488, de 15 de novembro de 
1948". 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado, vai à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – De 
conformidade com o disposto no artigo 39, 
parágrafo 1º do Regimento Comum, designo 
o Senador Plínio Pompeu, por ter sido o 
relator da matéria na Comissão de Finanças, 
para acompanhar o andamento na Câmara 
dos Deputadas da emenda do Senado. 

Esgotada a matéria constante da 
ordem do dia. 

Não há oradores inscritos para falar 
após a ordem do dia. 

O SR. ISMAR DE GÓES (*): – Sr. 
Presidente, pretendia apresentar 
requerimento no sentido de apressar o 
andamento do projeto relativo à chamada 
"Lei de Inatividade dos Militares", que se 
encontra na Comissão de Constituição e 
Justiça há mais de dois mêses. 

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

O SR. ISMAR DE GÓES: – Com 
muito prazer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
O processado está com vista a mim, desde 
a última sessão daquele órgão. De modo 
que a demora pode ser atribuída a mim. 
Mas ainda não estou em falta, porque não 
se acha esgotado o prazo regimental de 
que disponho. Não atino por que um 
projeto dessa importância e de tamanha 
repercussão deva passar no Senado tão 
ràpidamente quanto por aqui transitou o 
Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Êsse 
projeto levou cinco anos na Câmara dos 
Deputados; está no Senado há dois meses 
e três dias apenas. Entrou nesta Casa no 
dia 25 de maio. Dessa data até hoje são 
decorridos cêrca de dois mêses e alguns 
dias. O parecer 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

já foi emitido. Quando a preposição vier a 
plenário, pretendo apresentar 52 
emendas. Assim, não vale a pena V. 
Excia. precipitar-se a respeito de 
proposição cuja tramitação nesta Casa 
está dentro do Regimento. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Não me 
estou precipitando. 

Pretendia – disse eu no comêço de 
minhas considerações – apresentar 
requerimento de urgência. E' o nobre 
Senador Joaquim Pires quem me está 
dando razão, declarando que o projeto já 
há cinco anos transita nas duas Casas do 
Congresso. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – 
Equívoco de V. Excia. Não me referi ao 
Congresso, mas à Câmara dos 
Deputados onde demorou cinco anos. No 
Senado o Projeto se encontra há apenas 
dois mêses e meio, o que é muito 
diferente. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor 
Presidente, não é possível que projeto de 
tamanha importância leve tanto tempo no 
Congresso Nacional. 

Pretendia requerer o andamento 
rápido da proposição, de acôrdo com os 
têrmos regimentais. 

Soube, no entanto, que o projeto 
estava em mãos do ilustre Senador 
Aloysio de Carvalho, que dêle pediu vista. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Na última sessão, isto é, na sessão de 
quinta-feira da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Obrigado 
a V. Excia. 

Quero crer que, de acôrdo com o 
Regimento, S. Excia. dará hoje seu 
parecer, se fôr o caso. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
E' possível: mas também se não der de 
acôrdo com o Regimento, tenho muito 
boa companhia no Senado. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor 
Presidente, a meu ver o órgão técnico de 
maior importância para estudar o projeto 
quanto ao mérito, é a Comissão de 
Fôrças Armadas. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – No meu 
parecer conclui fossem ouvidas as 
Comissões de Fôrças Armadas e de 
Finanças. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – A 
Comissão de Constituição e Justiça, 
realmente, terá que opinar sôbre a sua 
constitucionalidade e, se quiser entrar 
também no mérito, pela conveniência ou 
não da medida. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – E quanto 
à sua legalidade. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas da 
maior importância é o pronunciamento da 
Comissão de Fôrças Armadas. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Não há 
dúvida. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Eis 
porque, Sr. Presidente, desde que não 
apresentei requerimento de urgência, 
aqui fica o apêlo no sentido de que a 
Comissão de Constituição e Justiça 
apresse o projeto que está transitando 
pelo Congresso há cinco anos, como 
informa o nobre Senador Joaquim 
Pires. 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Perdão: 
não está transitando pelo Congresso há 
cinco anos. Esteve durante êsse prazo na 
outra Casa do Parlamento. No Senado, 
conforme já declarei, encontra-se há 
pouco mais de dois mêses. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – Corrijo, 
Sr. Presidente: a proposição tramita pelo 
Congresso Nacional há mais de cinco 
anos. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã a seguinte: 
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ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei 

da Câmara nº 308, de 1952, que dispõe 
sôbre a remuneração mínima dos 
jornalistas e dá outras providências (em 
regime de urgência, nos têrmos do artigo 
155, parágrafo 3º do Regimento Interno, 
em virtude da aprovação, em 27-7-53, do 
Requerimento nº 220-53, dependente de 
pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Legislação 
Social). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1950, 
que dispõe sôbre a situação jurídica dos 
procuradores das autarquias federais. 
(Com pareceres: 1) da Comissão de 
Constituição e Justiça (ns. 42-51 e 516-53), 
favoráveis ao projeto e às emendas ns. 2, 
3, 13, 14 (em parte) e 16: contrários às de 
números 4, 5, 9, 12, 14 (em parte), 15, 17 e 
19: oferecendo subemendas às de ns. 6 e 
18; pelo destaque, para projeto em 
separado, das de nº 7; 2) da Comissão de 
Legislação Social (números 42-51 e 1.045-
52), favoráveis ao projeto e às emendas 
ns. 2, 4-A, 5 (em parte), 13 (em parte), 14 
(em parte) e 16 contrários às de ns. 1, 3, 5 
(em parte), 9, 10, 11, 13 (em parte), 14 (em 
parte) 15, 17, 18 e 19; e oferecendo 
subemendas às de ns. 4, 6, 7, 8 e 12; e 
pelo destaque das de ns. 7 e 8 para projeto 
em separado; 3) da Comissão de Serviço 
Público Civil (nº 633-53), favorável ao 
projeto e às emendas de ns. 6, 12, 13 (em 
parte), 14 e 16: contrários às de ns. 1, 3, 9, 
10, 11, 13 (em parte), 15, 17, 18 e 19; 
oferecendo subemendas às de ns. 2, 4 e 5; 
e pelo destaque para projeto em separado, 
das de ns. 7 e 8; 4) da Comissão de 
Finanças (número 518-53 e oral (proferido 
na sessão de 8-10-52), favoráveis ao 
projeto e às emendas ns. 2, 3, 18; 
contrários às de ns. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17 e 19: oferecendo 
subemendas às de ns. 6, 14 e 16). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 55, de 1953, que concede 
a pensão mensal de Cr$ 4.000,00 à viúva 
e filhas solteiras do Professor Arduino 
Fontes-Bolívar. (Com pareceres 
favoráveis ns. 630-53, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e 640-53, da de 
Finanças) 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 66, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial de Cr$ 40.079,30 para 
pagamento de gratificação adicional, nos 
exercícios de 1950 e 1951, aos dentistas 
da Tabela Única de Mensalistas daquêle 
Ministério. (Com Parecer favorável 
número 850-53, da Comissão de 
Finanças). 

Discussão única do Projeto de Lei 
da Câmara nº 153 de 1953, que exclui da 
classificação constante do artigo 1º da Lei 
nº 121, de 22 de Outubro de 1947, os 
municípios de Guarulhos, Estado de São 
Paulo. Florianópolis e São Francisco. 
Estado de Santa Catarina. (Com Parecer 
favorável nº ilegível da Comissão de 
Segurança Nacional). 

Encerra-se a sessão às 16 horas e 
20 minutos. 

 
Trecho da Ata da 86ª Sessão em 23-

7-1953 que se republica por ter saído 
com incorreções no “D.C.N." de 24 do 
mesmo mês: 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão (Pausa). 
O SR. MOZART LAGO (*): – Sr. 

Presidente, pela primeira vez, nesta 
Casa, tenho o desprazer de discordar de 
um parecer da ilegível do nosso 
eminente colega Senador Joaquim Pires. 

Aprecio imensamente a atividade  
do ilustre companheiro, cuja grandeza de 
 

coração e generosidade sempre ilegível 
com inefável prazer nos relatórios por S. 
Ex.ª apresentados na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

No caso, porém, do parecer sôbre o 
projeto do ilustre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, não pude aceitar as razões, 
embora luminosas, do honrado 
representante do Piauí. E que não consegui 
encontrar motivos profundos para se 
considerar inconstitucional o texto em 
discussão. Estabelece, apenas, que os 
magistrados poderão ser aposentados: 
primeiro com os vencimentos 
correspondentes aos da classe 
imediatamente superior, se contarem 
sessenta anos de idade; segundo – com a 
remuneração que perceberem, aumentada 
de vinte por cento, quando ocupantes da 
última classe ou cargo sem acesso nas 
respectivas carreiras e contarem mais de 
sessenta anos de idade. 

Mesmo em face do Estatuto dos 
Funcionários Públicos – que, se não me 
falha a memoria, não estava em vigor, 
quando o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti apresentou o projeto – o direito 
dos magistrados à aposentadoria nas 
condições referidas parece-me 
perfeitamente constitucional. 

Lamento imensamente ter verificado, 
através do voto vencido do ilustre 
Senador Luiz Tinoco, que o parecer do 
preclaro Senador Clodomir Cardoso – 
sem dúvida um dos juristas de maior 
nomeada no Senado da República – não 
foi conhecido da Comissão de 
Constituição e Justiça, pelo fato de seu 
autor ter sido substituído na Comissão, 
desde aquela época, pelo digno 
representante do Espírito Santo. 

Estou certo de que os argumentos 
expendidos nesse parecer dariam ilustre 
maior aos debates, levando talvez o Senado 
à aprovação do projeto, que me parece 
perfeitamente defensível (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*): – Sr. Presidente, tive a satisfação de 
oferecer o Projeto número 7. de 1952, 
com dispositivos atinentes a 
aposentadoria dos magistrados. 

Minha iniciativa – devo esclarecer – 
originou-se de emenda apresentada em 
ocasião azada ao Projeto de Lei do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 

A emenda não pôde ser aceita, por 
que, sôbre a conceituação do magistrado 
como funcionário, os doutos expenderam 
pontos de vista diferente e pareceu melhor 
constituísse a matéria projeto separado. 

Na Comissão de Constituição e 
Justiça, o eminente relator, Senador 
Joaquim Pires – cujo nome declino com 
grande respeito... 

O SR. JOAQUIM PIRES: – Obrigado 
a V. Ex.ª 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – ...entendeu, todavia que 
a matéria era inconstitucional. 

Arguida, assim, uma eiva fulminante, 
era natural que procurasse convencer-me 
das razões brilhantemente expostas pelo 
preclaro colega; entretanto – quero 
proclamar – não por falta de vontade, mas 
pela carência de argumento de convicção, 
não me rendi à impugnação; daí por que 
me encontro na tribuna, defendendo a 
constitucionalidade do projeto. 

Sr. Presidente, minha situação no 
momento assemelha-se, se não é 
identica, àquela em que se encontrou o 
distinto colega Senador Mozart Lago; por 
mais que esquadrinhasse, não cheguei – 
como não chegou S. Ex.ª – a concluir pela 
inconstitucionalidade do alvitrado no texto 
em debate. 

Realmente, se quisermos apresentar a 
matéria de modo acessivel, deveremos 
reduzí-la a dois tópicos perfeitamente claros. 

Primeiro, o projeto determina, no art. 
1º: 

“A aposentadoria dos magistrados, 
quando facultativa, nos têrmos do art. 15, 
§ 1º da Constituição Federal, será 
concedida a requerimento: 

a) com os vencimentos 
correspondentes aos da classe 
imediatamente superior, se contar 60 
anos de idade". 

Ora, Sr. Presidente, não sei porque – 
valendo-me não de argumento jurídico, 
que não existe, mas de argumento ad 
hominera – outras classes de 
funcionários, militares ou civis, pelas leis 
existentes, podem gozar dessas 
vantagens e, todavia, para os 
magistrados, se estabelece a restrição, 
que não encontra apôio em dispositivo 
constitucional. 

A lei consagra o princípio da 
igualdade, e quando cria exceção, 
ninguém pode ultrapassar-lhe os marcos, 
porque tôda medida que restringe direito 
deve ser entendida strictu juris. E' mesmo 
brocardo constantemente presente ao 
espírito de quantos como nos trilham a 
senda do Direito que benefica amplianda, 
odiosa restringenda. 

Sr. Presidente, a vingar o parecer 
proferido pelo ilustre Relator, 
estabeleceriamos medida de restrição que 
incidiria naquela odiosa restringenda a 
que me refiro. 

A outra, estabelece que, quando 
o ocupante da última classe ou cargo 
sem acesso na respectiva carreira 
contar mais de 60 anos de idade, terá 
um aumento, sôbre a sua 
remuneração, de 20% 

Sr. Presidente, sob o aspecto que 
nos interessa de fato, o exclusivamente 
constitucional – e para tal peço a atenção 
do Senado, visto que não se trata de 
conveniência – não há fugir proclamar-se 
que inconstitucionalidade não existe. A 
constitucionalidade decorre de princípio 
ou de disposição constante da nossa Lei 
Magna: e por mais que pesquisemos, não 
encontraremos, certamente, nenhuma 
razão que nos leve à convicção da 
arguida inconstitucionalidade. 

Trago ao Senado exemplo dos mais 
simples. No Rio Grande do Norte, um 
dispositivo de lei estadual, vigente antes 
da Constituição de 1946 e mesmo ao 
tempo da de 1891, quer dizer dentro do 
regime de qualquer delas, inclusive a de 
1934, atribui aos magistrados que se 
aposentarem depois de 35 anos de 
serviços, mais 20 % sôbre os respectivos 
vencimentos. E ninguém, tribunal ou não, 
sob qualquer dessas constituições, alegou 
essa inconstitucionalidade. A matéria 
sempre foi, portanto, havida como das 
mais pacíficas. 

O exemplo que se traz, invocando 
a situação dos militares, não me parece 
pertinente. Constantemente, ouvimos 
dizer que os militares mui cedo se 
afastam dos seus mistéres pela porta 
fácil das reformas ou da inatividade. 
Não é tão simples, entretanto, o exame 
dessa matéria, como parecerá à 
primeira vista. 

Exemplifiquemos com a Aeronáutica. 
E' conveniente saber-se que o oficial, 
depois de certa idade, não mais está apto 
para certas atividades de vôo, as quais 
dependem de robustez excepcional, 
personalística, não encontrada nos 
homens de mais de 40 anos. 

Ora, Sr. Presidente, como encarar a 
situação dêsses homens pelo critério 
emanente da justiça, se, por um lado, 
eles não mais poderiam atender a umas 
quantas exigências militares e, por outro, 
em virtude de ingresso na carreira, 
deveriam ser contemplados com os 
benefícios comuns à mesma? 

Daí, por que não deveremos ter 
arrepíos excessivos, quando virmos mi- 
 

litares, ainda aparentemente jóvens, 
sentados a se afastarem da careira. Na 
verdade, não teriam o coração em 
condições de se arrojar ilegível um 
mergulho em avião a jato indispensável, 
técnica e fisicamente ao cumprimento 
objetivo de missões arriscadas. 

No parecer se diz: 
"Não é fora do propósito o que ouvi 

de um General do Exército sôbre o 
número de promoções a três postos de 
acesso, que lemos quase diàriamente 
feitas". 

Não tenho como objetivo defender 
essa renovação que se vem processando 
nos nossos quadros militares. Admito, 
mesmo, haja algum excesso. Entretanto, 
peço a atenção do Senado para as 
circunstâncias que as guerras modernas 
impõem aos exércitos e que já não são as 
mesmas do passado. 

Se estou cometendo algum 
equívoco porque leigo no assunto, 
desejaria que o Senador Onofre Gomes, 
um dos mais brilhantes Generais do 
Exército, levantasse objeção ou oposição 
às minhas palavras. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
Agradeço a referência elogiosa que V. 
Ex.ª me faz... 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Referência justa. 

O SR. ONOFRE GOMES: – 
...embora reconheça ter sido ditada pela 
sua delicadeza. Não posso deixar de 
reconhecer que o nobre colega está 
encarando e defendendo a tese em 
têrmos realísticos e do momento. E' 
inadmissível pensar-se que o combatente 
de hoje não precise de condições de 
performance muito mais apuradas que 
nas guerras passadas, até mesmo a de 
1914. A experiência que se vai colhendo 
revela que, nas campanhas modernas, 
raros são os indivíduos, mesmo da 
graduação do oficialato, capazes de 
suportar a guerra até o fim; e quando o 
fazem, já estão incontestàvelmente 
gastos, sobretudo dos nervos, que como 
V. Ex.ª sabe, são o centro da vida. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, na 
modesta justificação que tive a honra de 
apresentar a êste projeto, ousei salientar 
seguinte: 

"Quer isso significar que, na 
Legislação após a vigência do Estatuto 
dos Funcionários Públicos, apenas os 
Magistrados são excluídos dêsse 
benefício ou vantagem." 

No parecer, aliás, dos mais ilustres, o 
eminente relator não pôde usar expressão 
que significasse recusa frontal a êsse 
obscuro argumento. 

Adiante, referindo-me à emenda que 
ofereci e foi rejeitada, com a ressalva de 
que poderia constituir projeto em separado, 
quanto ao Estatuto dos Funcionários 
Públicos assim me expressei: 

"O de que eu cuidara, precisamente, 
fôra de extender aos magistrados um 
benefício que o Estatuto restringia a 
algumas classes. E, por derradeiro, 
cumpre acentuar que os funcionários da 
Justiça, da Secretaria do Tribunal ou não, 
assim como os escreventes, que têm 
investidura mediante concurso, e 
percebem pelos cofres públicos, e, ainda, 
os oficiais de justiça, serão beneficiados 
com art. 180 invocado. No entanto, os 
magistrados ficaram à margem. 

E' uma exceção inconstitucional e 
odiosa”. 

Foram as minhas palavras na 
justificação do Projeto que ora se debate. 

O argumento de que o magistrado, 
aos 60 anos de idade, se encontra, pela 
sabedoria e pela experiência, mais apto 
para o cumprimento de sua  
missão, indubitàvelmente é dos  
mais brilhantes e inequívocos.  
Entretanto do que se trata, não é próprio- 
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mente dêsse aspecto. Cogita-se de 
conceder ao magistrado que alcance 
aquela idade e porventura se sinta 
cansado, não pretendendo continuar a 
exercer as funções, a possibilidade de 
aposentar-se com aquela vantagem 
referida no projeto. 

Sr. Presidente, em geral, o 
magistrado cheio de saúde e de vida, na 
plenitude de suas fôrças criadoras, ainda 
que a lei lhe proporcione aquele beneficio, 
não deseja afastar-se de suas funções. 

Como exemplo, vou expor o caso de 
meu irmão, mais moço do que eu, 
Desembargador do Tribunal de Justiça no 
Rio Grande do Norte. As Forças políticas 
regionais, desejando ilegível ao Governo 
do Estado, examinaram a Constituição e 
chegaram à conclusão de que ele deveria 
aposentar-se, para esse fim. Como 
acertasse a indicação, solicitou 
aposentadoria, que lhe foi concedida 
porque ja completara 30 anos de serviço. 
Devo salientar, que e mais moço do que 
eu um ano. Posteriormente, não tendo 
sido eleito, desejou retornar a 
magistratura. O Governador do Estado, 
entretanto, considerou-o em ilegível. Tal 
foi, porem, o intereesse dele em retornar 
ao trabalho, a que ja estava acostumado 
e de cujo desempenho se julgava ainda 
capaz que, pondo de lado todas as 
possibilidades de, como advogado, 
ganhar dinheiro mais facilmente, requereu 
e conseguiu obter volta ao exercicio pleno 
das funções judicantes. 

Esta, a situação que se ilegível para 
os magistrados, se aprovado o Projeto nº 
7, de 1952. 

Ninguém suponha, porque incorreta 
em grande erro, que o Juiz cumpridor de 
seus deveres seja homem de pouco 
trabalho e que ao chegar à idade de 60 
anos, com 30 ou mais de judicância, não 
se encontre cansado, fatigado. 

A missão da justiça é tão nobre 
como a da espada, tão digna como 
qualquer outra e sobre ela repousam 
nossas instituições. Dai por que, Sr. 
Presidente, para corrigir uma 
desigualdade perante a Lei, uma 
desigualdade inconstitucional, apresentei 
o projeto. 

Dirijo daqui apêlo cordial ao meu 
querido colega Senador Joaquim Pires 
para que preste ao projeto a contribuição 
da sua inteligência e bondade porque, 
fundamental e melhormente encarada a 
espécie, não há que fulminar a mesmo do 
vicio de inconstitucional. (Muito bem! 
Muito bem!) 

 
Durante o discurso do Sr. Kerginaldo 

Cavalcanti o Sr. Cafe Filho, Presidente 
deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vespasiano Martins, 2º 
Secretario. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a 
discussão do projeto. 

O SR. ALOYSIO DA CARVALHO (*) 
(pela ordem): – Sr. Presidente, o avulso 
relativo a esta matéria contém uma 
incorreção sôbre a qual desejo ouvir a 
Mesa. 

Quando o assunto foi debatido na 
Comissão de Constituição e Justiça era 
relator o nobre Senador Luiz Tinoco. O 
parecer que S. Ex.ª redigiu ficou vencido 
naquele órgão técnico e o voto 
divergente do ilustre Senador Joaquim 
Pires foi o aprovado, passando a 
constituir o parecer. 

Entretanto, o avulso que acompanha 
a Ordem do Dia declara que o voto do 
nobre Senador Joaquim Pires e 
divergente, quando e exatamente o 
parecer vencedor na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Em visto disto, parece-me que a 
matéria, salvo melhor juizo da Mesa, deve 
ser retirada da Ordem do Dia para 
correçao do avulso. 

O SR. PRESIDENTE: – Procedendo 
a reclamação do nobre Senador Aloysio 
de Carvalho, a Mesa retira da Ordem do 
Dia o Projeto em discussao. 

Discussão única do Parecer número 
612-53, da Comissao de Redaçao, 
oferecendo redaçao final ao Projeto de 
Lei do Senado número 48, de 1952, que 
modifica os artigos 3º, II, 4º parágrafo 
único, 5º parágrafos 4º, 5º e 6º da Lei n 
1.505 de 19 de dezembro de 1951, no 
tocante a ações rescisórias e mandados 
de segurança. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em 

discussão (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra 

encerro a discussão. (Pausa). 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

Parecer, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 612, de 1953 
 
Da Comissao de Redação, Redação 

para 2ª discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 48, de 1952. 

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

para 2ª discussão do Projeto de Lei nº 48, 
de 1952, de iniciativa do Senado Federal. 

Sala da Comissão de Redação, em 15 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, Presidente 
em exercicio. – Costa Pereira, Relator. – 
Velloso Borges. – Aloysio de Carvalho. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 612-53 
 
Redação para 2ª discussão do 

Projeto de Lei do Senado nº 48, de 1952, 
que modifica os artigos 3º, II, 4º, 
paragrafo unico, 5º paragrafos 4º, 5º e 6º 
da Lei numero 1.505, de 19 de dezembro 
de 1951, no tocante a ações rescisórias e 
mandados de segurança. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas na Lei número 

1.505, de 19 de dezembro de 1951, as 
seguintes modificações: 

1ª) Redija-se assim o inciso II, do 
art. 3º, mantido o respectivo parágrafo 
único: 

“II – processar e julgar: 
a) os mandados de segurança 

impetrados contra ato do Prefeito do 
Distrito Federal, do chefe de Polícia, dos 
Juízes de Direito e dos Juízes 
substitutos; 

b) as ações rescisórias de sentença 
de primeira instância; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos da sua competência 
originária”. 

2ª) Dê-se ao parágrafo único do art. 
4º a seguinte redação: 

"Parágrafo único – Também 
competira aos Grupos de Câmara 
processar e julgar: 

a) as ações rescisórias dos seus 
acórdãos e dos de Câmara Cíveis isoladas; 

b) o agravo do despacho que não 
admitir os embargos ou as revistas 
aludidos nêste artigo, ou declarar tais 
recursos renunciados ou desertos; 

c) as execuções das sentenças 
proferidas nos feitos de sua competência 
originária”. 

3ª) Acrescente-se ao art. 5º mais um 
parágrafo, passando os §§ 4º, 5º e 6º, 
respectivamente, a 5º, 6º e 7º: 

§ 4º – Não se distribuirá ação 
rescisória de acórdão de Câmara isolada 
ao Grupo de Câmaras de que a protetora 
fizer parte, nem a ação rescisória de 
acórdão de Grupo de Câmaras ao Grupo 
que a prolatou”. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor dez 
dias depois de publicada e se aplica aos 
processos em curso, revogando-se as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto 
cujo parecer acaba de ser aprovado vai à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – A sessão 
passa ser secreta. 

(Transforma-se a sessão pública em 
secreta às 16 horas e 20 minutos e é 
reaberta ás 17 horas e 40 minutos). 

O SR. PRESIDENTE: – Está 
reaberta a sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Mozart Lago, orador inscrito depois da 
ordem do dia. 

O SR. MOZART LAGO (*): – Senhor 
Presidente, ocupo a tribuna apenas para 
dar satisfação às inúmeras comissões que 
têm vindo ao Senado procurar-me para que 
me interesse pela sua pretensão. 

Pende de decisão desta Casa 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 
providenciando sôbre recursos de que o 
SAPS necessita para conceder abono a 
seus numerosissimos funcionários. 

Verifiquei, hoje, que a referida 
proposição, no momento na Comissão de 
Legislação Social, está tendo rápido 
andamento e muito em breve será 
remetida a êste plenário. 

Era o que tinha a dizer, para 
conhecimento dos numerosos 
interessados. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outros 
oradores inscritos depois da Ordem do Dia. 

O SR. CARLOS SABOYA (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, por 
motivos alheios à minha vontade, não me 
foi possível registrar desta tribuna o 
desaparecimento, no Ceará, do jornalista 
Alfeu de Farias Aboim. 

Êste registro se fazia necessário por 
ter sido Alfeu de Farias Aboim figura 
marcante na vida do nosso Estado 
deixando em sua passagem pela terra 
trajetória que dignifica os que lutam pelo 
bem comum. 

Alfeu de Farias Aboim, filho do tenente 
do Exército Regímio Aboim – fêz tôda sua vida 
pública, no Ceará, militando em política, desde 
criança na qual se iniciou, na época da 
salvação, em 1912, ao lado do Coronel Tomás 
Cavalcanti, fundador do partido Conservador. 
Ocupou diversos cargos públicos, entre os 
quais Diretor da Biblioteca Pública, Diretor da 
Imprensa Oficial e Diretor da Caixa 
Econômica, em que morreu, Jornalista de 
têmpera, trabalhou longos anos, no “O 
Estado”, foi Diretor do “O Democrata” e “Jornal 
da Manhã”, órgãos fundados pelo Senador 
Olavo Oliveira, chefe do Partido Social 
Progressista, no Ceará. Tomou parte saliente 
nos movimentos da Aliança Libertadora, em 
1930, e na eleição de aVrgas, em 1950, 
salientando-se em comícios e em vibrantes 
artigos no “Jornal da Manhã”. 

Amigo decidido e leal do Senador 
Olavo Oliveira, participou com êle em 
tôdas as suas lutas, sendo um dos 
fundadores do Partido Sindicalista, que 
reunido a outros, se converteu depois no 
Partido Social Progressista. 

Foi, longos anos, presidente da 
Associação Cearense de Imprensa. 
Homem de brio e de bem. Era membro do 
Diretório Estadual do Partido Social 
Progressista, exercendo no mesmo o 
elevado cargo de Secretário geral. 

Sua morte foi lamentada, recebendo a 
sua memória homenagem sentida de todo o 
Estado: e rendo aqui, desta tribuna, o preito 
de minha homenagem do meu Partido, do 
Senador Olavo Oliveira, e de todos os meus 
coestaduanos que o admiravam. (Pausa) 

Sr. Presidente, aproveitando minha 
presença na tribuna, vou ler, a pedido do 
Senador Olavo Oliveira, a carta que recebeu 
S. Ex.ª de Joaquim Máximo de Carvalho 
Júnior, Juiz Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região: (Lendo) 

“Rio de Janeiro, 28 de maio de 1953. 
 

 Prezado Olavo.  
 
Já parte também da tribuna do 

Senado, do qual você é luzeiro, a irrogação 
das falhas insistentemente atribuídas ao 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Para que se não pense que  
as increpações podem ser estendidas  
ao Tribunal Regional do Trabalho  
da Primeira Região, mando-lhe  
cópia de uma Nota da Secretaria 
 

de 22 de abril de 1947. A situação 
manteve-se nos dois biênios durante 
os quais fui presidente e vem sendo 
sustentada pelo Doutor Délio 
Maranhão, com a cooperação de todos 
os juizes. 

Quando fui investido, a primeira 
vez, em 30 de setembro de 1946, no 
cargo de presidente, encontrei um 
acêrvo enorme de processos a serem 
julgados. O meu primeiro pensamento 
foi no sentido de convocar sessões 
extraordinárias até que a situação se 
normalizasse. Mercê de Deus, o meu 
propósito teve tal ressonância no 
espírito de todos os meus colegas que 
sete meses depois eu já podia fazer 
irradiar e publicar na imprensa a Nota a 
que me referi. 

Receba, meu querido e jovem 
Senador, um cordial abraço de – Carvalho 
Junior". 

A Nota é a seguinte: 
“De ordem do Exmo. Sr. Doutor 

Joaquim Máximo de Carvalho Júnior, Juiz 
Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região, torno público, 
para conhecimento dos interessados: 

a) que, nesta data, não há um só 
processo por distribuir; 

b) que não existe um único processo 
por ser pôsto em pauta; 

c) que a sessão mais afastada para 
a qual já existe processos em pauta é a 
do dia 22 do corrente mês; 

d) que, para manter a situação a que 
chegou o Tribunal, no que concerne à 
celeridade nos julgamentos, ainda 
continuam a realizar-se sessões 
extraordinárias. 

Em 22 de abril de 1947. – Alcides 
Ferreira, Secretário Substituto”. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Si mais 
nenhum Sr. Senador quiser usar da 
palavra, encerrarei a sessão, designando 
para a próxima, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Trabalhos das Comissões. 
(Em obediência ao artigo 87 do 

Regimento Interno) 
Encerra-se a sessão às 17 horas e 

50 minutos). 
 

SENADO FEDERAL 
 

ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
 
A Comissão Diretora em sua reunião 

de 23 do corrente, indeferiu os 
requerimentos em que Franklin Palmeira, 
Diretor de Serviço e Aurora de Sousa 
Costa, Oficial Legislativo, classe “O”, 
solicitam um (1) mês de licença, a fim de 
assistirem ao Sexto Congresso Eucaristico 
Nacional, a realizar-se em Belém do Pará, 
entre 11 e 15 de Agôsto próximo. 

 
ATO DO SR. 1º SECRETÁRIO 

 
O Sr. 1º Secretário, em 21 de Julho 

corrente, deferiu o requerimento em que o 
Oficial Legislativo, classe “O”, Ary Kerner 
Veiga de Castro, solicita trinta (30) dias 
de licença para tratamento de saude, a 
partir de 27 de Julho corrente. 

 
ATO DO SR DIRETOR GERAL 
 
O Sr Diretor Geral, pela Portaria nº 

37, de 22 de julho, resolveu designar o 
Oficial Legislativo, classe M, Adherbal 
Távora de Albuquerque para substituir o 
Chefe da Seção de Expediente, que se 
encontra em gôso de licença especial 

 
ATOS DO DIRETOR GERAL 

 
O Sr. Diretor Geral, em 27 de Julho 

corrente, concedeu o salário família a 
Antônio Luís da Rocha, Servente, classe 
“G”, em relação à sua filha Lúcia Maria, 
nascida em 3 de Julho corrente. 
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Relação das Comissões 

 
Diretora 

 
Presidente – Marcondes Filho. 
 

1º Secretário - Alfredo Neves. 
 

2º Secretário – Vespasiano Martins. 
 

3º Secretário – Francisco Gallotti. 
 

4º Secretário – Ezechias da Rocha. 
 

1º Suplente – Costa Pereira. 
 

2º Suplente – Prisco dos Santos. 
 

Secretário – Júlio Babosa, Diretor 
Geral da Secretaria do Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
  1 *– Ivo d'Aquino – Presidente. 
 

  2 – Ismar de Góis – Vice-
Presidente. 

 

  3 – Alberto Pasqualini. 
 

  4 – Alvaro Adolfo. 
 

  5 – Apolônio Sales. 
 

  6 – Carlos Lindenberg. 
 

  7 – Cesar Vergueiro. 
 

  8 – Domingos Velasco. 
 

  9 – Durval Cruz. 
 

10 – Ferreira de Souza. 
 

11 – Pinto Aleixo. 
 

12– Plínio Pompeu (*). 
 

13 – Veloso Borges. 
 

14 – Victorino Freire. 
 

15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente pelo 

Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído interinamente pelo 

Senador Joaquim Pires. 
Secretário – Evandro Vianna, Diretor 

de Orçamento. 
Reuniões às quartas e sextas-feiras 

às 16 horas. 
 

Constituicão e Justiça 
 
Dario Cardoso – Presidente. 
 

Aloysio de carvalho – Vice-
Presidente. 

 

Anisio Jobim. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mércio. 
 

Clodomir Cardoso (*). 
 

Ferreira de Souza. 
 

Gomes de Oliveira. 
 

Joaquim Pires. 
 

Olavo Oliveira (**). 
 

Waldemar Pedrosa. 
 

(*) Substituido pelo Senador Luiz 
Tinoco. 

 

(**) Substituído pelo Senador Carlos 
Saboya. 

 

Secretário – Luiz Carlos Vieira da 
Fonseca. 

 

Auxiliar – Marina ilegível Amando. 
Reuniões às quintas-feiras às 9:10 

horas. 
 

Educação e Cultura 
 
1– Flávio Guimarães – Presidente 
 

,2 – Cícero de Vasconcelos – Vice-
Presidente. 

 

3 – Arêa Leão. 

SENADO FEDERAL Especial de Reforma do Código de 
Processo Civil 

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

Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretario – José da Silva Lisbôa. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões ás sextas-feiras, às 10 

horas. 
 

Comissões Especiais 
 

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

de 1949. 
 

Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galoltti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Carlos Lindenberg. 
Clodomir Cardoso. 
Antônio Bayma. 
Bernardes Filho. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasboas. 
Secretario – Aurea de Barros Rego. 
 

Especial para emitir parecer sôbre o 
Projeto de Reforma 

Constitucional nº 1, de 1951. 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacqua. 
Antônio Bayma. 
Secretario – João ilegível de 

Andrade. 
 
Especial de Revisão do Código Comercial 

 
1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 
2 – Clodomir Cardoso – Vice-
Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator 

Geral. 
4 – Altino Vivacqua. 
5 – Victorino Freire 
Secretario – João Alfredo Ravasco 

de Andrade. 
 
Especial para Estudo da concessão dos 

Direitos Civis à Mulher Brasileira. 
 

Mozart Lago – Presidente 
Alvaro Adolpho – Vice Presidente. 
João Villasboas 
Gomes de Oliveira 
Attilio Vivacqua 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 

 
Comissão Especial de inquérito Sôbre os 

Jogos de Azar 
 
1 – Ismar de Góis – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-
Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator 

Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novais Filho. 
Secretário ilegível Ravasco de 

Andrade. 

4 – Hamilton Nogueira. 
 

5 – Levindo Coelho. 
 

Secretário – João Alfredo Ravasco 
de Andrade. 

 

Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 
Cavalcanti. 

 

Reuniões às quartas-feiras, às 
ilegível horas. 

 
Redação 

 
1 – CIodomir Cardoso – Presidente. 
 

4– Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
 

3 – Veloso Borges. 
 

4 – Costa Pereira. 
 

5 – Aloysio de Carvalho. 
 

Secretário – Glória Fernandina 
Quintela. 

 

Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
 

Reuniões ás quartas-feiras às 16 
horas. 

 
Relações Exteriores 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Hamilton Nogueira – Vice-
Presidente. 

 

Bernardes Filho. 
 

Djair Brindeiro. 
 

Georgino Avelino. 
 

Veloso Borges (*). 
 

Secretário – Lauro Portela. 
 

Auxiliar – Eurico Jacy Auler. 
 

(*) Substituindo o Sr Novaes Filho. 
 

Saúde Pública 
 
Levindo Coelho – Presidente 
 

Alfredo Simch – Vice-Presidente. 
 

Ferreira de Souza. 
 

Prisco Santos. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Durval Cruz. 
 

Secretário – Aurea de ilegível Rêgo. 
 

Reuniões ás quintas-feiras, as 15 
horas. 

 
Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas 
 
Euclydes Vieira – Presidente  
 

Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
 

Alencastro Guimarães. 
 

Othon Mäder. 
 

Antônio Bayma. 
 

Secretario – Francisco ilegível 
Arruda. 

 

Reuniões ás quartas-feira ilegível 16 
horas. 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
 

Luiz Tinoco – Vice Presidente. 
 

Vivaldo Lima. 
 

Mozart Lago. 
 

Costa Pereira. 
 

Secretário – Franklin Palmeira. 
 

Reuniões ás têrças-feiras ás 17 
horas. 

Economia 

 
Pereira Pinto – Presidente. 
 

Landulpho Alves – Vice-Presidente. 
 

Sá Tinoco. 
 

Assis Chateaubriand. 
 

Júlio Leite. 
 

Euclides Vieira. 
 

Plínio Pompeu. 
 

Secretário – Aroldo Moreira. 
 

Reuniões ás quintas-feiras. 
 

Segurança Nacional 

 
Pinto Aleixo – Presidente. 
 

Onofre Gomes – Vice-presidente. 
 

Ismar de Góis. 
 

Magalhães Barata. 
 

Sílvio Curvo. 
 

Walter Franco. 
 

Roberto Glasser – Substituído pelo 
Senador Carlos Lindemberg. 

 

Secretário – Ary Kerner Veiga de 
Castro. 

 

Reuniões às segundas-feiras. 

 
Legislação Social 

 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
 

2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente 
 

3 – Othon Mäder. 
 

4 – Ruy Carneiro. 
 

5 – Cícero de Vasconcelos. 
 

6 – Hamilton Nogueira. 
 

7 – kerginaldo Cavalcanti. 
 

Secretário – Pedro de Carvalho 
Muller. 

 

Auxiliar – Carmen Lúcia d Holanda 
Cavalcanti. 

 

Reuniões às segundas-feiras, ás 1 
horas. 

 
Especial de Investigação sôbre as 

concessões materiais das instalações da 
Justiça do Distrito Federal e órgãos 

relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente. 
 

Alencastro Guimarães – Relator. 
 

Attilio Vivacqua. 
 

Camilo Mercio. 
 

João Villasbôas. 
 

Secretário – Ivan Palmeira 
 

Auxiliar – Eiza G ilegível. 
 

Parlamentar de Inquérito sôbre o 
cimento 

 
Francisco Gallotti – Presidente 
 

Mozart Lago – Vice-Presidente. 
 

Julio Leite. 
 

Landulpho Alves. 
 

Mario Motta. 
 

Secretario – Lauro Portella. 
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91ª SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 
1953 

 
Oradores inscritos para o Expediente 

 
1º Sen. Domingos Velasco. 
 

ATA DA 90ª SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 
1953 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. MARCONDES 

FILHO 
 

Às 11:30 horas comparecem os Srs. 
Senadores: 

Anisio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Apolônio Sales. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Aloysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Attilio Vivacqua. 
Alfredo Neves. 
Hamilton Nogueira. 
Bernardes Filho. 
Levindo Coelho. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mario Motta. 
Vespasiano Martins. 
Roberto Glasser. 
Ivo d'Aquino (26). 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 26 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

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

O Sr. 1º Secretário, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 
Ofícios: 
Da Federação e Centro das Indústrias 

do Estado de São Paulo, manifestando 
opinião contrária ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 97-53, que visa uma redução dos 
direitos aduaneiros atualmente inexistentes 
sôbre o papel celofane e as caixas de 
papelão. 

Á Comissão de Constituição e 
Justiça. 
 

Da mesma entidade, tecendo 
considerações sôbre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 123-53, que visa instituir o 
salário adicional para os trabalhadores que 
prestam serviços em contato permanente 
com inflamáveis em condições de 
periculosidade. 

Á Comissão de Legislação Social. 
 
Da Confederação Nacional do 

Comércio, encaminhando cópia de 
memorial do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Minérios e Combustiveis 
Minerais sôbre o Projeto de Lei nº 123-
53. 

A Comissão de Legislação Social. Da 
Câmara dos Deputados: 

Rio de Janeiro, em 23 de julho de 
1953. 

SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 
honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submete-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei número 3.041-A, de 1953, 
da Câmara dos Deputados, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
2.300.000,00 (dois milhões e Trezentos 
mil cruzeiros) para atender ao pagamento 
das despesas com a realização da 
Reunião Parcial da Conferência Mundial 
de Energia. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 190, de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial 
de Cr$ 2.300.000,00 para pagamento das 
despesas com a realização da Reunião 
Parcial da Conferência Mundial de Energia. 

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

abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros), para atender ao 
pagamento das despesas com a realização, 
no Distrito Federal, em 1954, da Reunião 
Parcial da Conferência Mundial de Energia. 

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

A Comissao de Justiça. 
Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal o Projeto de Lei número 
3.050-A, de -953, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 
19.700.000,00, destinado ao Serviço 
Nacional da Malária. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 191 de 1953 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 10.700.000,00 destinado ao 
Serviço Nacional de Malária. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 10.700.000,00 (dez 
milhões setecentos mil cruzeiros) destinado 
ao Serviço Nacional de Malária, para 
intensificação do combate à malária na 
Amazônia. 

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

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: - Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo a consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
2.058-B, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cr$ 
45.371.064,00 (quarenta e cinco milhões 
trezentos e setenta e um mil, sessenta e 
quatro cruzeiros e noventa centavos) para 
pagamento dos transportes efetuados pelo 
Loide Brasileiro. 

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 192, de 1953 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 45.371.064,90, para 
pagamento dos transportes efetuados pelo 
Loide Brasileiro. 

 
O Congresso Nacional Decreta: 
Art.1º É o Poder Executivo  

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
 

Viação e Obras Públicas, o crédito especial 
de Cr$ 45.371.064,90 (quarenta e cinco 
milhões, trzeentos e setenta e um mil, 
sessenta e quatro cruzeiros e noventa 
centavos), a fim de atender ao pagamento 
dos transportes efetuados pelo Loide 
Brasileiro, por ordem e conta do Govêrno 
Federal, nos exercícios de 1950, 1951 e 
1952, devidamente processados. 

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

À Comissão de Finanças. 
Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.373-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, que 
localiza a Usina Siderúrgica de que trata o nº 
IV do Anexo nº 1 da lei nº 1.886, de 11 de 
junho de 1953, na bacia carbonífera do 
Estado de Santa Catarina. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 193, de 1953 

 
Localiza a Usina Siderúrgica de que 

trata o nº IV do anexo nº 1 da lei nº 1 886, de 
11 de junho de 1953, na bacia carbonifera do 
Estado de Santa Catarina. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A Usina Siderúrgica, à base de 

carvão nacional, de que trata o nº IV do 
Anexo nº 1 da lei nº 1.886 de 11 de junho de 
1953, será localizada na bacia carbonífera do 
Estado de Santa Catarina, de conformidade 
com parecer do Conselho Nacional de Minas 
Gerais. 

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

À Comissões de Economia e de 
Segurança Nacional. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

Lei nº 1.886 de 11 de junho de 1953 
 

Anexo nº 1 – Plano do carvão Nacional 
 

IV – Para estabelecimento de uma usina 
siderúrgica ... (vetado) ... á base ... (vetado) 
... de carvão nacional – Cr$ 500.000.000,00. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.153-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre José 
Martins e sua mulher Teresa Martins e a 
União Federal. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 57, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre José 

Martins e sua mulher Teresa Martins e a 
União Federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ aprovado o contrato 

celebrado, em 1 de março de 1950, entre 
Josué Martins e sua mulher Teresa Martins, 
como outorgante transmitentes, e a União 
Federal, como outorgada adquirente, 
referente à desapropriação de uma faixa de 
terra encravada na propriedade denominada 
“Barra”, no Município dos Afogados das 
Ingazeiras, Estado de Pernambuco, na 
importância de Cr$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos cruzeiros) 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1963. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.150-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Importadora Técnica Rio Mar Ltda. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1° Secretário. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 58, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre o 

Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Importadora Técnica Rio Mar Ltda. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, 

em 15 de dezembro de 1951, entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a 
firma Importadora Técnica Rio Mar Ltda., 
para construção de dutos subterrâneos e 
uma linha de posteação, próprios para 
lançamento dos respectivos cabos, em 
Manaus, Estado do Amazonas, na 
importância de Cr$ 2.150.000,00 (dois 
milhões cento a cinqüenta mil cruzeiros) 

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

Às Comissões de Constituição o e 
Justiça e de Finanças. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de 
que se digne submetê-lo à consideração do 
Senado Federal, o Projeto de Lei nº 3.248-A, 
de 1953, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o contrato celebrado entre a Diretoria 
Regional dos Correios e Telégrafos e a firma 
J. Ferreira Marques. 

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

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Nº 59, DE 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre a 

Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos 
e a firma J. Ferreira Marques. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E’ aprovado o contrato 

celebrado, em 20 de junho de 1952, entre a 
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos 
de Pernambuco e a firma J. Ferreira Marques 
para construção de uma usina, tipo padrão, 
na estação receptora de Pau Ferro, na 
cidade de Recife, Estado de Pernambuco, 
pela importância de Cr$ 104.700,00 (cento e 
quatro mil setecentos cruzeiros) 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Francisco 
Gallotti, primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não se achando S. Ex.ª presente, dou a 
palavra ao nobre Senador Mozart Lago, 
segundo orador inscrito. – (Pausa). 

Não se encontrando na Casa o nobre 
Senador Mozart Lago, dou a palavra ao 
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti desiste da palavra. 

Tem a palavra o nobre Senador 
Apolônio Sales, quarto orador ilegível. 

O SR. APOLONIO SALES: –  
Sr. Presidente, li nos jornais do Estado  
de São Paulo que ali havia um mo- 
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vimento das classes industriais, no sentido de 
se sugerir ao Sr. Ministro da Fazenda a 
conveniência de serem concedidas aos 
produtos industriais de exportação pelo 
menos em 50% cambiais à taxa livre. 

A justificativa dessa sugestão se 
encontrava, e ainda se encontra, no fato de a 
disparidade cambial não permitir aos 
produtos manufaturados no país, 
concorrerem nos mercados internacionais 
com possibilidade de êxito. 

Sr. Presidente, quando li a notícia, 
lembrei-me de um discurso meu nesta Casa, 
no qual procurei demonstrar que era um 
imperativo de salvação da economia 
nacional, no tocante à agricultura, o 
ajustamento das taxas de câmbio ao valor 
atual do cruzeiro. Nêsse ensejo, provei que, 
ao contrário do que se diz e se propala, os 
produtores do Brasil não merecem ser 
apontados como criadores de riquezas à 
custa das despesas maiores. Não são êles, 
os agricultores nacionais, os que produzem 
mais caro no mundo. Se não podem 
concorrer – como afirmava eu naquele 
discurso – com vantagens no mercado 
internacional de produtos agrícolas, procure-
se a razão dêste fato na medida com que 
ese afere a produção brasileira no mercado 
internacional, isto é, o câmbio irreal que foi 
fixado para o cruzeiro. 

Agora também é a indústria quem 
reclama a modificação desta taxa. Desde 
logo se verifica, Sr. Presidente, como há 
unanimidade nas classes produtoras do 
Brasil, quer agrícolas, quer industriais, 
quando solicitam aferição justa de seus 
esforços, através da moéda mais 
verdadeira, que exprima devido e real 
valor. 

Não me regosijo com que seja 
necessário o reajustamento do câmbio em 
relação à moéda nacional e o dólar, porque 
bem desejava eu que o cruzeiro não se 
tivesse desvalorizado. Não quero pleitear, e 
não pleiteio, que se desvalorize o que esteja 
valorizado. Pretendo apenas se reconheça o 
justo valor ao que já está desvalorizado. 

Penso ter tido ocasião de demonstrar 
ao Senado a razão por que, apesar dos 
nossos lavradores de algodão não 
produzirem tão caro quanto se assoalha, o 
produto brasileiro não se escôa para o 
mercado estrangeiro. 

Pude demonstrar que também os 
industriais de açúcar do Brasil não são os 
que produzem mais caro no mundo e, não 
obstante, o mercado açucareiro se encontra 
confinado às fronteiras do país. E’ que os 
nossos preços não podem enfrentar, em 
concorrência leal, os do mundo açucareiro, 
por causa da taxa cambial injusta. Provei 
também naquêle discurso, através de 
comparação feita por um técnico insuspeito, 
porque do maior Estado arrozeiro do Brasil – 
o Rio Grande do Sul – que a lavoura risícula 
nacional se situava em posição mais 
vantajosa que a do Texas e outras regiões 
risícolas dos Estados Unidos. 

Agora é a vez de trazer ao 
conhecimento do Senado que também a 
indústria nacional reclama tratamento 
diferente para seus produtos, a fim de 
concorrer nos mercados externos. 

E’ preciso se tenha a coragem de 
reconhecer essas verdades. Ninguém quer 
desvalorizar o cruzeiro. Todos desejam o seu 
justo valor. 

Por que se foge, se recua, se tem receio 
e se hesita em promover o ajustamento por 
todos reclamado? 

E’ evidente que os poderes da 
República, conscios de sua alta 
responsabilidade, procuram afastar novos 
motivos que acaso possam agravar a espiral 
da inflação no país. Louvo êsse escrúpulo e 
até essa hesitação; não posso louvar, porém, 
que êsse escrúpulo e essa hesitação os 
impeçam de tomar a única atitude capaz de 
salvar a economia nacional: dar a essa 
economia a justa medida – repito o têrmo – 
porque é o que reclamam os produtores 
nacionais com a modificação da taxa 
cambial. 

Sr. Presidente, uma das principais 
razões dessa hesitação e desse receio reside 
no fato de se dizer, aqui e ali, que a nossa 
lavoura cafeeira, sôbre a qual repousa quase 
exclusivamente a economia nacional, no 
setor da exportação, se sente bem 
remunerada pelos preços atualmente 
vigentes. 

Êste raciocínio parece muito certo, 
mas, a meu ver, é por demais simplista. 
Porque, se agora os estudiosos da 
economia admitem que a lavoura 
cafeeira, encontrando-se suficientemente 
remunerada, pode e deve dispensar a 
medida justa do valor da sua produção, 
não tiveram ensejo, quando os preços do 
café eram outros, de salvar essa 
economia, modificando a taxa de 
câmbio. E' preciso que se saiba: se o 
preço do café e hoje elevado, não 
decorre da artificial taxa de câmbio 
vigorante nêste ano de 53, no país. Não, 
Sr. Presidente. Quando a saca de café 
passou de 40 para 72 dólares – quanto 
mais ou menos vale atualmente – não foi 
devido à modificação da taxa cambial 
por que se afere o preço do produto. A 
cotação cambial ficou a mesma O preço 
mais elevado resultou, única e 
exclusivamente, do equilíbrio estatístico 
restabelecido em virtude da venda, 
talvez acertada, talvez não acertada, dos 
estoques pertencentes ao Departamento 
Nacional do Café. Feita esta venda, os 
consumidores observaram que não havia 
recursos mais nem ameaças ás 
especulações tão comuns nas bolsas de 
mercadorias, quando se compram 
produtos em condições estatíticas 
favoráveis do comprador e desfavoráveis 
para o produtor. 

Sr. Presidente, desejava ficássemos 
sempre atentos a êste fato: no dia em que o 
desequilíbrio estatístico da produção cafeeira 
se verificar, quando a produção crescer de 
modo a ultrapassar de muito as 
possibilidades do consumo mundial, não será 
a taxa do dólar a Cr$ 18,60 que justificará a 
permanência dos preços atuais. Se assim é, 
por que deixar os produtores sempre sob 
uma dupla espada de Dâmocles, de modo 
que não possam receber a justa 
remuneração dos seus esforços? 

E’ muito fácil dizer-se que o 
cafeicultor lucra muito: mas, difícil é 
provar que o produtor de café pode 
abrigar-se das intempéries, evitar os 
riscos, enveredar nos caminhos da 
modificação dos métodos de cultura e 
assegurar ao país a permanência da 
fertilidade da terra, tendo sempre diante 
de si a ameaça dos preços que minguam 
e a certeza de que nunca subirão pelo 
artificio de uma moeda mentirosa. 

Quando a Federação das Indústrias do 
Brasil reclama por um melhor tratamento, 
com maiores razões deverão reclamar os 
agricultores, porque mais sujeitos às 
vicissítudes, incertezas e inclemência do 
tempo. 

Sr. Presidente, defendo desta tribuna 
as aspirações dos produtores nacionais de 
artigos gravosos e não gravosos, no sentido 
de que lhes seja consignada taxa de 
câmbio que não represente um confisco, 
mas remuneração adequada, uma 
esperança, um aceno de redenção na vida 
de incertezas, que levam, perdidos na 
imensidade do território brasileiro. (Muito 
bem ! Muito bem!). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mozart 
Lago, quinto orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO (*): – Sr. 
Presidente, inscrevi-me para ocupar a tribuna 
na sessão de hoje porque esta data 
representa a passagem de mais um 
aniversário do brilhante vespertino “O Globo”, 
cujo elogio me dispenso de fazer, pois não 
há, nesta Capital, quem não conheça, nem 
se tenha habituado à sua leitura, 
verdadeiramente indispensável para quantos 
desejam acompanhar a vida nacional. 

Sinto-me ligado a êsse jornal na pessoa 
do seu inolvidável fundador – Irineu 
Marinho – meu mestre na imprensa, com 
quem tive a honra de trabalhar durante 
muitos anos e a quem o jornalismo da Capital 
da República deve as mais belas artes na 
difícil arte de escrever para o povo. 

Irineu Marinho foi bem o prototipo do 
self-made man. 

Natural de Campos, oriundo de 
família modesta, veio para o Rio de 
Janeiro, onde se guindou, pelo valor e 
ilegível de trabalho, e altitudes raramente 
atingidas. 

Seu nome, tornado glorioso na 
imprensa do Brasil, e até hoje acatado com 
reverência por quantos o conheceram e com 
êle lidaram. 

Subir pelo próprio valor, não é tudo. 
O que mais admirava a todos nos – que 

tivemos a ventura de com êle provar – era 
sua resistência às seduções do poder e à 
atração do dinheiro. 

Irineu Marinho, na verdade, Sr. 
Presidente, vivia zelosamente entre os 
afazeres do jornal e os deveres de 
prestimoso chefe de familia. Ninguém o via 
em parte alguma. Quem quer que dispuzesse 
de uma parcela de poder neste país, jamais 
teve a honra de ver sentado Irineu Marinho 
em sua mesa de banquetes ou presente a 
quaisquer de suas recepções. Ele fugia – 
como nos ensinava – dêsse contactos, para 
manter-se na sua pureza de sentimentos, 
naquela altanaria com que enfrentou, mais de 
uma vez, o govêrno da República e as 
autoridades, na defesa do povo e das 
instituições. 

Recordo-me de que, mal nascida “A 
Noite” – primeiro jornal por êle fundado no 
Rio de Janeiro, – e apenas com cinco 
mêses de existência, o então govêrno do 
Marechal Hermes da Fonseca decretou o 
estado de sitio nesta Capital, com o intúito 
principal de fazer calar a voz do povo 
periódico. 

Marinho teve que fugir; refugiou-se 
numa das muitas embaixadas e, de lá, nos 
orientava para que mantivéssemos um 
outro vespertino de circulação quase 
clandestina, a bem dizer, mas que 
mantinha a mesma flama, o mesmo 
entusiasmo no combate aos desmandos 
da administração. 

O “O Globo” foi fundado por êsse 
mesmo homem, que infelizmente, poucos 
anos depois falecia, deixando filhos 
ainda meninos e uma falange de 
dedicados companheiros que para 
aquele jornal com êle se haviam 
transferido da “A Noite”. 

Nêsse novo vespertino surgiu, então, 
outro jornalista notável produto de sua escola 
– Euclides de Matos, que se revelou, com 
surpresa geral para todos que o conheciam, 
grande discipulo do mestre inolvidável. Foi 
na companhia de Euclides de Matos, a quem 
Irineu Marinho sempre dispensou afeição 
especial, que seus filhos, Roberto e outros, 
hoje à testa de “O Globo”, se fizeram também 
os grandes jornalistas que são, honrando o 
nome aureolado de seu pai. 

Sr. Presidente, minhas palavras, neste 
momento, são para que fique registrada nos 
“Anais” da Casa esta data gloriosa para a 
família da imprensa brasileira e para a sua 
dignidade acima de tudo. 

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

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

Tem a palavra o nobre Senador Alfredo 
Neves, sexto orador inscrito. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Sr. 
Presidente, em dias da semana passada 
assisti a uma solenidade que calou fundo 
no meu espiríto de médico. Realizou-se 
no Palácio do Catete a entrega do 
diploma de inscrição no Livro do Mérito 
do grande pediatra Olimpio Olinto de 
Oliveira. 

Todos que exercem a medicina  
neste último quarto de século conhecem  
e reconhecem a grande autoridade do 
 

professor Olinto de Oliveira em ilegível de 
pediatria a de higiene infantil. 

E' o segundo médico que o Govêrno da 
República inscreve no Livro do Mérito. 

Há alguns anos, assisti a solenidade 
idêntica, quando da entrega do diploma a 
outro grande cientista – Vital Brasil. Para nós 
médicos, homenagem dessa natureza cala 
fundo em nosso sentimento, e serve de 
estimulo aos que iniciam a vida profissional, 
para que mais se aprimorem no 
conhecimento de difícil arte de curar. 

A solenidade, realizada no Palácio do 
Catete foi, sobretudo, expressiva, pela 
presença de figuras destacadas da medicina 
nacional, alem de grande numero de 
pediatras, muitos deles já ocupando lugar de 
destaque entre os que se especializam no 
tratamento da criança. 

Quando ainda estudante, Sr. 
Presidente, interno que fui da Policlínica de 
Crianças da Rua Miguel de Frias, hoje 
Hospital José Carlos Rodrigues, seu Diretor, 
o saudoso Fernandes Figueira, de quem tive 
a subita honra de ser, mais tarde, um dos 
assistentes, outro grande vulto da pediatria 
nacional, em suas lições nos falava, 
freqüentemente da necessidade de os 
médicos se dedicarem, especialmente, à 
higiene infantil, porque seria nossa 
especialidade, sobretudo, que as crianças do 
Brasil teriam de encontrar, em dias próximos, 
sua letalidade diminuida, por que é no 
primeiro ano de existência que mais 
freqüentemente morrem. Dai encontra o 
Brasil, na puericultura e na higiene Infantil, as 
maiores defêsas da criatura humana. 
Cuidando da criança desde o ventre materno 
e, posteriormente, ensinando as mães a criá-
las, dentro de regime racional, o brasileiro 
poderia ser realmente elemento econômico. 
de mais valia para sua pátria. Quando 
Fernandes Figueira, o mestre inolvidável, 
exaltava a importância e a beleza da 
especialidade, dois homens eram 
freqüentemente citados em suas aulas: Olinto 
de Oliveira, professor da Faculdade de 
Medicina de Pôrto Alegre, e Martagão 
Gesteira, da de Salvador. 

Êsses três homens, Figueira, Olinto e 
Martagão formavam a trindade bendita que 
haveria de desfraldar, em nossa Pátria, a 
bandeira da proteção racional do homem de 
amanhã sob o ponto de vista econômico. 
Todos êles, no Rio de Janeiro, em Salvador e 
em Pôrto Alegre, cada qual com mais valor 
científico e melhor entusiasmo, com 
autoridade indiscutível na especialidade, 
pregavam às novas gerações que 
freqüentavam os bancos acadêmicos a 
necessidade de se especializarem na 
pediatria e, conseqüentemente, na higiene 
infantil. 

E' certo que Moncorvo Pai e Moncorvo 
Filho, nesta Capital, já se haviam de certo 
modo especializado no tratamento da 
infância; mas nenhum dos dois à sua época, 
encontraram ambiente em que pudessem ser 
ouvidos com atenção. E a expressão 
“especialista em moléstias de crianças”, 
freqüente nas placas médicas do Rio de 
Janeiro, revelava apenas a manifestação da 
boa vontade dos profissionais no tratamento 
das moléstias da infância. Êsses três 
homens, Figueira, Olinto e Martagão, foram, 
no entanto, os que mais de dedicaram 
propriamente à pediatria, para dar-lhe feição 
especializada, on rigor do vocábulo. 
Fernandes Figueira, o mais idoso da 
trindade, a morte já o levou há mais de uma 
década; mas vivos ai estão Olinto de Oliveira 
e Martagão Gesteira, êste, embora jubilado, 
dirigindo ainda o Departamento Nacional da 
Criança, obra da imaginação e do esfôrço 
pessoal de Fernandes Figueira, em 1920, 
quando à frente do Departamento Nacional 
de Saúde Pública o saudoso Carlos Chagas. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – 
Permita V. Ex.ª um aparte? 

O Sr. ALFREDO NEVES: – Com 
prazer. 

O SR. HAMÍLTON NOGUEIRA: –  
V. Ex.ª faz bem em lembrar o nome do 
grande Fernandes Figueira, incontestàvel– 
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mente u m dos nossos maiores pediatras, e 
que, vivo, também teria seu nome inscrito no 
Livro do Mérito. Foi o mestre dos mestres em 
pediatria. 

O SR. ALFREDO NEVES: – Muito 
obrigado pelo aparte, principalmente por ser 
de V. Ex.ª, professor da Faculdade de 
Medicina, médico ilustre e higienista de 
incontestável valor. 

Foi Fernandes Figueira quem 
conseguiu, após perseverante trabalho de 
persuasão junto às autoridades federais, 
implantar o marco inicial, com a criação da 
modesta Diretoria da Criança no então 
Ministério do Interior e Justiça, porque a 
Saúde Pública ainda era, por essa época, 
apenas um departamento dêsse Ministério. 

Olinto de Oliveira, em Pôrto Alegre, não 
foi apenas um mestre da medicina, o 
precursor da pediatria naquêle rincão 
brasileiro. Varão simples, que, sem alarde, 
nem publicidade, ascendeu às culminâncias 
da ciência e conquistou com modéstia altas 
situações sociais, fundou o mestre insigne, 
em Pôrto Alegre, a Associação de Proteção à 
Infância e criou a primeira creche instituída 
no Brasil, ao mesmo tempo que tomava vulto 
pela sua eficiência o Dispensário Infantil. 

Anima ainda a sua magnífica vida 
interior o pendor das letras e das artes. Duas 
instituições florescem na capital gaúcha, das 
quais Olinto de Oliveira foi o fundador: a 
Academia Sul-Rio-grandense de Letras e o 
Instituto de Belas Artes, êste integrado pelo 
Conservatório de Música. E' para admirar-se 
o fato de que os seus conhecimentos 
musicistas são de tamanha elevação e tão 
aprimorados que, por vêzes, encontrou 
tempo para reger orquestra de Pôrto Alegre. 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, o valor do 
homem cujo nome o Govêrno da 
República acaba de inscrever no Livro do 
Mérito. 

Olinto de Oliveira, com a sua 
sensibilidade dalma, com a sua educação 
aprimorada e dedicação à vida humana, foi 
bem o médico na expressão lata da palavra. 
Reune as qualidades indispensáveis ao 
exercício da medicina – honorabílidade, 
dignidade profissional e, sobretudo, devotada 
dedicação aos doentes. 

Todos sabemos, Sr. Presidente, o valor 
da pessoa do médico, como influência 
psicológica, à cabeceira do paciente que nele 
confia. Sua presença, por vêzes, representa 
até cinqüenta por cento na cura. Cada um de 
nós possue pelo seu médico, confiança 
excepcional. Nos momentos difíceis da vida, 
o homem deixa tôda a importância, vê 
diminuída a arrogância, se a tem, no trato 
para com os outros e se entrega em 
confiança ao seu médico, para quem não tem 
segredos e sua alma abre-se em sorrisos à 
sua presença. Olinto de Oliveira pertence a 
essa classe de médicos aos quais o paciente 
se entrega “de corpo e alma” 

E' certo que ao pediatra não basta 
apenas a qualidade de facultativo capaz e 
devotado, porque se lhe exige algo mais, 
uma vez que as suas prescrições esbarram 
sempre na indecisão materna ou nos 
conselhos desavisados das comadres, 
indicando as “mesinhas” que curaram o filho 
de dona fulana ou de dona sicrana, para 
dificultar-lhe a ação. Daí a necessidade de 
atuar sempre com boa política doméstica, 
tanto mais quando é freqüente o fato de, ao 
voltar à residência do cliente, no dia seguinte, 
não raro encontrar á porta a hostilidade da 
mãe da criança, que lhe diz com a maior 
sem-cerimônia, que, apesar da medicação, a 
doente piorou. 

A malicia está nessa informação: apesar 
de haver obedecido à prescrição médica, o 
estado do doente, se agravou. Começa, 
então, a ação benfase;a do pediatra, 
recebendo as recriminações e indelicadezas 
e respondendo-as com uma frase de bom 
humor, numa atitude amiga, a justificar, 
naquele momento, a causa possível do 
insucesso. E promete examinar novamente o 
doentinho, que melhorará, sem dúvida, pois 
lhe prescreverá remédio mais ativo! 

Até essa qualidade essencial do 
pediatra jamais faltou a Olimpio Olinto 
 

de Oliveira, que pôs a serviço de sua 
especialidade tôda sua bondade, seu riso 
franco, seu abraço afetuoso. Se sempre 
avançou no terreno seguro dos 
conhecimentos técnicos, exerce a sua 
profissão, ainda agora, com a alma de um 
apostolo que aprende para transmitir, 
sentindo a grande recompensa no bem faz 
aos seus semelhantes. 

Octogenário, sem poder desenvolver a 
clínica com a eficiência da mocidade, ainda 
hoje se mantém disposto a assistir, não mais 
àqueles seus clientes do Rio Grande do Sul, 
mas aos filhos e aos netos dos que ajudou a 
criar ao tempo de sua maior atividade em 
Pôrto Alegre. 

Foi o nome desse ilustre varão, com 
tantas qualidades e virtudes, de 
extraordinária inteligência e de cultura 
invulgar, que o Govêrno da República, em 
louvável gesto de gratidão – que pode ser 
bem a expressão da gratidão dos brasileiros 
– inscreveu no Livro de Mérito, rendendo 
justa homenagem a quem tão bem soube 
servir à sua profissão e à coletividade. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas, O orador é 
cumprimentado). 

Vem à Mesa, é lido e deferido pelo Sr. 
Presidente o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 225 – 1953 

 
Requeiro, com fundamento na letra “c” 

do art. 121 do Regimento Interno, sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro das Relações 
Exteriores, as seguintes informações: 

1 – Se o Ministério tem recebido das 
autoridades consulares competentes algum 
pedido de providência contra infrações de leis e 
regulamentos verificadas nas fronteiras do Chui e 
que têm atingido, principalmente os turistas; 

2 – Na hipótese afirmativa, quais as 
providências que o Ministério está, a respeito, 
determinando. Chegou já, ao Ministério, 
alguma denúncia contra a atividade de certo 
hotel estabelecido naquela fronteira, de 
propriedade ou responsabilidade de um 
cidadão argentino, ostensivamente envolvido 
nas infrações de leis a regulamentos a que se 
referem o item anterior dêste requerimento? 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1953. 
– Mozart Lago. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Prisco dos Santos. 
Joaquim Pires. 
Ferreira de Sousa. 
Assis Chateaubriand. 
Novais Filho. 
Cícero de Vasconcelos. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Pinto Aleixo. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Othon Mäder. 
Flávio Guimarães. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mércio – (17). 
Deixam de comparecer os Srs. 

Senadores: 
 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Antônio Bayma. 
Clodomir Cardoso. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Velloso Borges. 
Júlio Leite. 
Walter Franco. 
Sá Tinoco. 
Carlos Lindemberg. 
Pereira Pinto. 
Alencastro Guimarães. 
Cesar Vergueiro. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Francisco Gallotti. 
Alfredo Simch – (20). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora 
do expediente. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira usar da 
palavra, passe à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara n. 308, de 1952, que dispõe sôbre a 
remuneração mínima dos jornalistas e dá 
outras providências (em regime de urgência, 
nos têrmos do artigo 155, parágrafo 3º do 
Regimento Interno, em virtude da aprovação, 
em 27-7-53, do Requerimento número 220-53, 
dependente de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Legislação Social). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra 

ao nobre Senador Aloysio de Carvalho 
para, na qualidade de Vice-Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
designar relator a fim de emitir o respectivo 
parecer. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – 
Sr. Presidente, como sabe a Casa, não há 
parecer votado peal Comissão de 
Constituição e Justiça embora o Senador 
Gomes de Oliveira já se houvesse 
manifestado por escrito sôbre o projeto. 

Estando S. Ex.ª ausente, eu, na 
qualidade de Presidente ocasional da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
designo o nobre Senador Anísio Jobim para 
proferir, em plenário, o parecer da referida 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra 
o nobre Senador Anísio Jobim. 

O SR. ANISIO JOBIM: – Sr. Presidente, 
requeiro o prazo de uma hora para ouvir a 
opinião de meus colegas da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Anísio Jobim pede o prazo de 
uma hora para emitir o respectivo 
parecer. 

O projeto depende também de 
parecer da Comissão de Legislação 
Social. 

O Regimento declara que os prazos 
são comuns e poderão atingir até duas 
horas. 

A proposição encontra-se na Comissão 
de Constituição e Justiça em virtude de 
requerimento da Comissão de Legislação 
Social para que se manifeste, não só sôbre o 
aspecto constitucional da proposição como 
sôbre o jurídico, a fim de que possa melhor 
apreciar a matéria. 

Solicito, pois, ao nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, relator na 
Comissão de Legislação Social, informa 
se também necessita de prazo, para que 
a Mesa o conceda a ambas as 
Comissões em conjunto, nos têrmos do 
Regimento. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sr. Presidente, em nome da Comissão de 
Legislação Social, da qual sou relator, solicito 
a V. Ex.ª o mesmo prazo, para que possa 
emitir o parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
concede o prazo conjunto de uma hora às 
duas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Legislação Social a fim de que elaborem 
os respectivos pareceres. 

Está suspensa a sessão. 
(A sessão é suspensa às 15 horas e 25 

minutos e reaberta às 16 horas e 25 
minutos). 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*) (pela ordem): – Sr. Presidente, venho 
agora mesmo da Comissão de Constituição 
e Justiça que, apesar de ter iniciado o 
estudo do Projeto de Lei da Câmara n. 306, 
de 1952 logo após o levantamento da 
sessão, ainda se encontra no comêço de 
seus trabalhos. 

Como a Comissão de Legislação  
Social não teve sequer oportunidade  
de receber o Projeto, solicito prorrogação  
do prazo, por uma hora, a fim de que 
 

possa trazer ao conhecimento da Casa o 
resultado do seu estudo e, 
consequentemente, o respectivo parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento 
concede o prazo total de duas horas para 
que as Comissões opinem em casos como 
êste. 

Sendo solicitada mais uma hora e 
estando a prorrogação dentro do prazo 
regimental, suspendo novamente a sessão 
até as 17 horas e 25 minutos. 

 
Suspende-se a sessão às 16 horas e 25 

minutos e é reaberta às 17 horas e 25 
minutos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. 
Tem a palavra o nobre Senador Anísio 

Jobim para, na qualidade de relator na 
Comissão de Constituição e Justiça, do 
projeto de Lei da Câmara nº 308, de 1952, 
emitir o respectivo parecer. 

O SR. ANISIO JOBIM (*): – Senhor 
Presidente e Senhores Senadores. 

O Projeto de Lei ora em debate foi 
objeto de acesa discussão, não só na 
Câmara dos Deputados como nesta Casa, 
onde opiniões se dividiam a favor e 
contra. 

Designado pelo ilustre Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça para dar 
parecer à vista do regime de urgência a que 
está submetido o Projeto, solicitei o prazo de 
uma hora para ouvir os seus ilustrados 
membros. Nem podia ser de outro modo. Não 
me seria lícito externar parecer em questão 
tão monumentosa e complexa sem ouvir a 
opinião dos juristas que constelam aquela 
Comissão. 

Depois de algumas considerações e da 
leitura do parecer – que eu não conhecia – 
de autoria do nobre Senador Gomes de 
Oliveira, no momento recolhido enfêrmo a um 
hospital, manifestei-me, sob o ponto de vista 
constitucional, de acôrdo com os conceitos 
emitidos por êsse eminente homem público, 
que fêz grandes e profundas restrições ao 
Projeto, por discordar de muitos de seus 
dispositivos. 

Ouvimos, porém, a opinião do nobre 
Senador Ferreira de Souza, que havia pedido 
vista do processo. Sua Excelência, depois de 
estudar minuciosamente a matéria, fez uma 
exposição explicita, clara, inteligente, 
contundente e, posso dizer, irrespondível. E 
eu que a principio me inclinava por aceitar a 
constitucionalidade do Projeto, mudei de 
opinião. 

Se não me falha a memória, li em Ruy 
Barbosa que mudar de opinião, depois de 
pesar razões pró e contra, é sinal de 
adiantamento de espírito. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Apoiado. E' por isto que o homem tem 
capacidade e de duvidar; para poder pesar 
sua opinião. 

O SR. ANISIO JOBIM: – Obrigado pelo 
aparte com que me honra o nobre Senador 
Assis Chateaubriand. 

Tive, assim, de mudar de rumo, de 
convicção. 

O nobre Senador Ferreira de Souza foi 
de uma eloqüência admirável na sua 
exposição, e com seus argumentos 
irretorquíveis, concordou a Comissão de 
Constituição e Justiça, na sua totalidade. 

Sr. Presidente, lamentamos que o 
jornalista no Brasil seja um operário da pena 
mal pago. Geralmente, entre nós o 
trabalhador intelectual não é bem 
remunerado. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – V. 
Ex.ª tem tôda razão. Concordo em gênero e 
caso, que o pessoal de jornal é 
pessimamente pago. 

O SR. ANISIO JOBIM: – Nos Estados 
Unidos, então, a remuneração é irrisória; não 
compensa o esfôrço, o trabalho intelectual, a 
maneira perseverante por que o orientador 
da opinião pública leva para seu jornal tôdas 
as notícias que possam inte- 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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ressar à sociedade, aos seus ideais, 
costumes, desenvolvimento, progresso. 

Reconheço a necessidade de melhor 
retribuição para o operário da pena. No 
entanto, sou aqui porta-voz da ilustre 
Comissão de Constituição e Justiça que, na 
sua totalidade, considerou o Projeto, em seus 
princípios fundamentais, inconstitucional. E o 
é, realmente. 

Remanescentes dêsse Projeto, 
dispositivos outros que não colidem com a 
constitucionalidade não podem, 
naturalmente, subsistir. Se a proposição é 
inconstitucional, padece desta moléstia 
incurável desde o primeiro artigo, não há 
como fazer imperar êsses dispositivos. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, a 
Comissão de Constituição e Justiça 
manifesta-se pela inconstitucionalidade dos 
dispositivos fundamentais do projeto. 

O SR. PRESIDENTE:  Tem a palavra 
o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, para 
emitir parecer em nome da Comissão de 
Legislação Social. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*):  Sr. Presidente, a Comissão de 
Legislação Social pronunciou-se 
contràriamente à aprovação do projeto. 
Conseqüentemente, sendo eu vencido, foi 
escolhido novo relator que, se não me 
engano, é o nobre Senador Othon Mader. 

Permitindo-me, entretanto, levantar uma 
questão de ordem, se V. Ex.ª a isso não se 
opõe. 

Sr. Presidente, V. Ex.ª concede as 
Comissões o prazo de duas horas para 
apresentação dos respectivos pareceres. 
Deliberamos que a reunião seria em 
conjunto. Devo, entretanto, dizer a V. Ex.ª 
que o nobre Senador Ferreira de Souza, 
falando cêrca de duas horas, tomou quase 
todo tempo destinado à discussão do ma 
feria. A conseqüência foi que, somente 
quando faltavam cinco minutos para o 
esgotamento do prazo improrrogável, S. Ex.ª 
deixou de se ocupar do assunto. 

Como vê o Senado, não foi reservada à 
Comissão de Legislação Social qualquer 
possibilidade de exame da matéria, de modo, 
que tivemos de oferecer uma apreciação que 
eu poderia chamar de galopante, sem nos 
determos na devida apreciação do projeto. 

Releve-me V. Ex.ª que eu declare: não 
mudei de opinião. Entendo que o projeto é 
constitucional, e consider o ainda que, 
aprovadas as emenda de minha autoria, é 
perfeitamente aceitável, e atende não só aos 
interêsses dos jornalistas como até mesmo 
aos do país. 

O SR. MOZART LAGO: – V. Ex.ª, nas 
suas emendas, atendeu a todos os pontos 
duvidosos da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

0 SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Atenção! Está com a palavra, 
para emitir parecer, o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

0 SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sr. Presidente, não obstante a manifesiação 
da Comissão de Legislação Social, que não 
pôde ouvir, sequer a leitura do meu parecer, 
consulto a V. Ex.ª se não seria o caso, 
atendendo à excepcionalidade do ocorrido 
de lhe permitir o reexame da matéria. 
Porque, com efeito, declara o perante o 
Senado, a Comissão não examinou o projeto 
de maneira alguma; e desta forma, não 
estaria, como não esteve e não está, 
capacitada para oferecer parecer à altura das 
suas responsabilidades. 

Sr. presidente, era essa a questão de 
ordem que tinha a levantar perante o 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – O prazo que o 
Regimento concede às Comissões em 
conjunto é de duas horas, e improrrogável. 

A distribuição do tempo relativo à 
discussão da matéria é da economia  
das Comissões; escapa à competência  
da Mesa. Por outro lado, tendo 
 

sido comunicado à, Mesa que as Comissões 
haviam deliberado sôbre a matéria, não pode 
ela, neste momento, senão dar a palavra ao 
relator para que emita seu parecer. Se as 
Comissões votaram o parecer e  
nenhuma reclamação foi feita, depreende-se 
que seus membros se  
encontravam devidamente ilustrados a 
respeito da matéria. 

Terminado o prazo e enviado o trabalho 
das Comissões à Mesa, só cabe a 
providência de conceder a palavra ao nobre 
Senador Othon Mäder escolhido para relatar 
o vencido. 

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, como membro da 
Comissão de Legislação Social dei meu voto 
acompanhando o ilustre relator nas emendas, 
porque li a publicação do projeto no  
"Diário do Congresso". Votei 
conscientemente pela sua aprovação, 
fazendo as restrições a que se refere o ilustre 
relator. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª não 
levantou uma questão de ordem: fêz uma 
declaração de voto. A Mesa fará que conste 
da ata nessa qualidade. 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem): 
– Sr. presidente, como Presidente da 
Comissão de Finanças, solicito de V. Ex.ª me 
informe se o projeto em discussão foi 
distribuido a êsse órgão para dar parecer. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto não 
foi distribuído à Comissão de Finanças 
porque, no entender da Mesa, na ocontém 
matéria especifica dessa Comissão. Foi 
enviado apenas à de Legislação Social, 
tendo esta solicitado o pronunciamento da de 
Constituição e Justiça antes de emitir o seu 
parecer. 

O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, em vista do esclarecimento 
de V. Exa., peço licença para ponderar que o 
projeto abrange tôdas as organizações 
jornalísticas, isto é, que exercem atividades  
publicitárias, inclusive as emprêsas de rádio-
difusão. 

Como se sabe, a própria União tem a 
seu oargo e sob sua responsabilidade 
organizações jornalísticas e de radio. 
Evidente é que, se uma lei estabelece 
salários ou remunerações para os 
empregados dessas organizações, a União 
se tornará de qualquer forma responsável 
pelo seu pagamento. 

Dispõe ainda o projeto sôbre contagem 
de tempo de serviço. Contém, portanto, 
matéria que direta ou indiretamente toca ao 
erário da União. 

Permito-me insistir na questão de 
ordem, e faço estas ponderações para que V. 
Exa. decida. 

O SR. ISMAR DE GÓES: – O artigo 21 
diz claramente respeito ao erário público, 
porque estende os benefícios do projeto aos 
funcionários que exercem funções idênticas 
nos serviços públicos. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Em vista do 
aparte do ilustre Senador Ismar de Góes, 
passo a ler o artigo 21 do Projeto, que diz: 

"Art. 21 – Os benefícios concedidos 
pelas leis aos jornalistas estendem-se aos 
que exercem funções idênticas nos serviços 
públicos." 

Assim, o aparte do nobre Senador Ismar 
de Góes corrobora o que eu ia dizendo. 

Estas, as considerações que desejava 
fazer, Sr. Presidente, a respeito do assunto. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa vai 
tomar as palavras do nobre Senador Ivo 
d'Aquino por forma a atender a solicitação de 
S Exa. 

O parágrafo 10 do Art. 155 declara: 
"O regime d urgência, exceto em se 

tratando de assuntos de ordem pública ou de 
calamidade pública, não prejudica a 
realização de diligência no prazo má- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

ximo de 48 horas que o Senado, a 
requerimento de qualquer de seus membros, 
considere exsencial à elucidação da matéria 
em debate." 

A Mesa submete, portanto, à apreciação 
do plenário o seguinte: se o Senado, 
atendendo ao pedido do nobre Senador Ivo 
d'Aquino, concorda em que, como diligência, 
seja ouvida a Comissão de Finanças. 

Os Srs. Senadores que aprovam, essa 
proponho, queiram conservar-se-ão sentados 
(Pausa). 

Está aprovada. 
Em face da deliberação do plenário, a 

matéria sai da ordem do dia para voltar à 
mesma dentro de 48 horas, prazo em que a 
Mesa providenciará a remessa do projeto à 
Comissão de Finanças para dar o respectivo 
parecer. 

O SR. MOZART LAGO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, se bem compreendi, V. Exa. 
declarou que o projeto sairá da ordem do dia 
para a ela voltar 48 horas depois. 

O SR O SR. PRESIDENTE: – Nos 
têrmos da deliberação do plenário. 

O SR. MOZART LAGO: – Se o projeto 
está em regime de urgência, o razoável seria 
conceder à Comissão de Finanças o prazo 
regimental para emitir parecer. 

Esta a minha questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE: – O § 10 do artigo 

155, que tive oportunidade de ler refere-se, 
exatamente, ao regime d urgência. Tendo o 
plenário deliberado a saída do projeto da 
ordem do dia só voltará a esta, na sessão de 
sexta-feira. 

O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): 
Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e 
Justiça deu parecer sôbre o projeto, julgando-
o inconstitucional em suas partes essenciais. 
Há, portanto, a meu ver, uma preliminar a ser 
decidida antes do pronunciamento  
das Comissões de Legislação Social e de 
Finanças, isto é, se o plenário  
considera ou não o projeto inconstitucional. 
Tratando-se de proposição oriunda da 
Câmarados Deputados, emendas  
poderão ser-lhe apresentadas, no  
sentido de afastarem qualquer 
inconstitucionalidade. 

Era a questão de ordem que desejava 
levantar. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da 
deliberação do plenário e por proposta da 
Mesa. foi o projeto retirado da ordem do dia 
sem o parecer da Comissão de Legislação 
Social, para ser ouvida a Comissão de 
Finanças. 

Nestas condições, não pode ser aberta 
a discussão porque ainda não conta com os 
pareceres regimentais. Oportunamente a 
Mesa, de acôrdo com o Regimento,  
examinar a possibilidade de dividir a 
apreciação da matéria em duas partes: 
preliminarmente, a constitucionaIidade e, a 
seguir, o mérito. 

O SR. OTHN MÄDER (pela ordem): – 
Sr. Presidente designado, que fui, relator do 
vencido, na Comissão de Legislação Social, 
sôbre o projeto em aprêço, consultaria V. 
Exa. se, tendo a Comissão de Legislação 
Social se reunido e deliberado dentro do 
prazo regimental. devo eu agora transmitir ao 
plenário seu pronunciamento ou se a decisão 
da Mesa mandando retirar a proposição da 
ordem do dia, ilegível que eu enuncie, neste 
momento, o parecer daquele órgão técnico. 

O SR. PRESIDENTE: – A retirada do 
projeto da Ordem do Dia indica que a 
oportunidade de Vossa Excelência emitir o 
respectivo parecer será no início do retorno 
da matéria à Ordem do Dia. 

O SR BERNARDES FILHO (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, Vossa Excelência 
decidiu, de acôrdo com o Regimento, que o 
Projeto sofrerá o adiamento de quarenta e 
oito horas. 
 
__________________ 
(*) Não foi revista pelo orador 

Pergunto a V. Ex.ª se êsse prazo é 
contado de hora em hora, a partir das dezoito 
horas de hoje, ou se V. Ex.ª conclui que o 
mencionado prazo pode ser iniciado às 
quinze horas e trinta minutos da tarde, 
ocasião em que, habitualmente, começa a 
Ordem do Dia. 

Caso a interpretação seja a  
da contagem do prazo de hora em  
hora, evidentemente, a não ser  
que realizemos sessão noturna, só  
segunda-feira a matéria poderá voltar à 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE: – Não ficou 
resolvido que a diligência leve, 
obrigatòriamente, quarenta e oito horas. A 
Mesa, a propósito, dirige apelo à douta 
Comissão de Finanças a fim de que ultime o 
seu pronunciamento sôbre a matéria  
por forma a que o projeto possa ser  
incluído na Ordem do Dia da sessão de 
sexta-feira. 

O SR. BERNARDES FILHO (*) – (pela 
ordem): – Sr. Presidente, data venia, 
considerado o critério da Mesa, a mim  
me, parece que o adiamento neste  
caso, não sendo obrigatòriamente de 
quarenta e oito horas, pode o projeto 
 figurar na Ordem do Dia da sessão de 
amanhã. 

Uma vez que é possível ser apreciado 
antes de decorridas as quarenta e oito horas, 
isto é, às quinze horas e trinta minutos da 
sessão de depois de minhã, ipso facto 
também é possível entrar na sessão de 
amanhã, se já tiver parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – A Ordem do Dia 
é anunciada de véspera. Retirado que foi, 
hoje, o projeto da apreciação do plenário 
para diligência concedida nos têrmos do § 10 
do artigo 155 do Regimento, que prevê um 
prazo de 48 horas, não poderia a Mesa 
incluí-lo na Ordem do Dia da sessão de 
amanhã, sem ter a segurança de que o seu 
estudo, pela Comissão de Finanças, estaria 
concluído a tempo de poder esse  
órgão proferir o seu parecer na sessão  
de amanhã. Por êsse motivo, a inclusão  
da matéria em Ordem do Dia só  
pode ser prevista para a sessão 
subseqüente. 

Trata-se, porém, de prazo máximo, 
nada impedindo que a Comissão, ao invés 
de esgotar as 48 horas, gaste apenas 
quarenta e duas, de modo a poder o seu 
pronunciamento ser proferido na sessão 
de sexta-feira, figurando o projeto em 
primeiro lugar na Ordem do Dia o que 
deverá acontecer, por se tratar de matéria 
em regime de urgência. 

Passa-se à segunda matéria da 
Ordem do Dia. 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara número 295, 
de 1950. que dispõe sôbre a situação 
jurídica dos procuradores das autarquias 
federais, (Com pareceres: 1) da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(números 42-51 e 316-53), favoráveis ao 
projeto e às emendas ns. 2, 3, 13, 14, 
(em parte) e 16 contrários às de ns. 4, 5, 
9. 12. 14 (em parte), 15, 17 e 19: 
oferecendo submendas a às de ns. 6 e 
18; pelo destaque para projeto em 
separado, das de número ilegível da 
Comissão de Legislação Social (ns. 42-
51 e 1.045 de 1952) favoráveis ao 
projeto às emendas ns. 2. 4-A, 5 (em 
parte) 13 (em parte), 14 (em parte) e 16 
contrários às de ns. 1. 2. 5 (em parte). 9, 
10, 11, 13 ( em parte), 14 (em parte),15, 
17, 18 e 19 ILEGíVEL subemendas às 
números 4, 6, 7, 8 e 12; e pelo destaque 
das de ns, 7 e 8 para projeto em 
separado; 3) da Comissão de Serviço 
Público Civil ILEGíVEL favorável ao 
projeto e às emendas de ns. 6, 12, 13 
(em partes) 14 e 16, contrários restante 
do texto ilegível 
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17 e 18; oferecendo subemendas às de ns. 6, 
14 e 16). 

O SR. PRESIDENTE: – Dispõe o 
art.113, § 1º do Regimento Interno. 

"Art. 113 
§ 1º Quando se tratar de proposição 

com a discussão encerrada, poderão as 
comissões oferecer subemendas às 
emendas submetidas à sua apreciação. 
Neste caso, quando a proposição voltar a 
plenário, abrir-se-á discussão especial sôbre 
as mesmas emendas e subemendas, 
reduzindo-se à metade o tempo da 
discussão". 

Tendo as Comissões ouvidas sôbre 
êste caso oferecido subemendas a emendas 
apresentadas em plenário, serão essas 
emendas e subemendas submetidas a 
discussão especial. 

Em discussão as emendas e 
subemendas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*) 
(pela ordem):  – Senhor Presidente, relator 
do Projeto na Comissão de Legislação Social 
seja com relação às emendas, seja no 
tocante às subemendas, minha manifestação 
não se fêz por ordem cronológica, e sim 
tendo em vista cada artigo de per si. Daí por 
que, data venia da Mesa, sugeriria 
examinassemos a matéria dentro dêsse 
ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE: – A ordem natural 
das votações de emendas e subemendas é 
exatamente a proposta por V. Ex.ª e já foi 
observada, por deliberação da Mesa. 

O Projeto, porém, ainda não se 
encontra em votação. 

Em discussão o Projeto. 
Nenhum dos Senhores Senadores 

pedindo a palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Ilegível o § 5º do Art. 138 do 

Regimento: 
"As emendas serão votadas 

conjuntamente, a começar pelas de parecer 
favorável e depois as de parecer contrário, 
salvo, em qualquer caso, requerimento de 
destaque." 

No caso, em aprêço, tendo sido ouvidas 
quatro Comissões, a Mesa entende que os 
grupos para votação deveriam ser 
constituidos das emendas com pareceres 
concordantes – favoráveis ou contrários – de 
todos êsses órgãos. 

Isso, porém, só pode ser feito com 
referência às de parecer contrário, porque só 
entre elas existem casos de pareceres 
concordantes. 

São as de ns. 1, 9, 10, 11, 15, 17 e 19. 
Dessas, porém, algumas não podem, no 

entender da Mesa, ser submetidos a plenário, 
visto não haverem sido adotados pelas 
Comissões perante as quais foram 
apresentadas, e na forma do Regimento, 
devem ser consideradas inexistentes por não 
terem sido renovadas em plenário. 

Parece, todavia, aconselhável que 
sejam anunciadas uma a uma, dentro da 
ordem comum, as emendas portadoras 
desse impedimento a fim de que o Senado 
melhor possa considerar as razões que 
levam a Mesa a argui-lo, votando-se desde 
logo as demais. 

Nessas condições, assim se procederá, 
salvo manifestarão em contrário da Casa. 
(Pausa) 

Em face da aquiescência do plenário, 
vai-se proceder à votação em bloco das 
emendas ns. 15, 17, 19, que têm parecer 
contrário de tôdas as comissões. 

O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): 
– Sr. Presidente, há evidente falta de número 
para votação. Pediria a V Ex.ª, nos têrmos do 
Regimento mandasse proceder à chamada. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 
solicitação do nobre Senador Ismar de  
Góes, vai ser feita a chamada. 
 

Procede-se á chamada: 
Respondem à chamada os senhores 

Senadores: 
Anisio Jobim. 
Alvaro Adolpho. 
Victorino Freire. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Assis Chateaubriand. 
Ezechias da Rocha. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
AIoysio de Carvalho. 
Luiz Tinoco. 
Mozart Lago. 
Mello Vianna. 
Marcondes filho. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira – (16). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada dezesseis Senhores Senadores. 
Não há número para votação. 
Passa-se à discussão das matérias 

seguintes: 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 55, de 1953, que concede a 
pensão mensal de Cr$ 4.000,00 à viúva e 
filhas solteiras do Professor Arduino Fontes 
Bolivar. (Com pareceres favoráveis ns. 639-
53, da comissão de Constituição e Justiça; e 
640-53, da de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Veio à mesa 
uma emenda que vai ser lida. 

E' lida a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 

nº 55, de 1953. 

 
1) Acrescente-se o seguinte artigo, que 

será o 3º: 
Art. – E' concedida a Luiza Matoso 

Sampaio Corrêa e a Maria Eugênia Matoso 
de Novais, viúvas, respectivamente, dos 
Engenheiros e ex Senadores José Matoso 
Sampaio Corrêa e Henrique de Novais, a 
pensão especial de Cr$ 4.000,00 (quatro mil 
cruzeiros) mensais a cada uma. 

2) Consequentemente, altere-se para 
4º, a numeração do artigo 3º, dando-se-lhe a 
seguinte redação: 

Art. 4º O pagamento das pensões a que 
se refere esta lei correrá à conta da verba 
orçamentária do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União. 

 
Justificação 

 
Trata-se de viúvas de dois notáveis 

Engenheiros, que honraram sobremodo a 
cultura nacional e prestaram ao Brasil os 
mais relevantes serviços, quer no exercicio 
da profissão, quer no desempenho de 
funções públicas entre as quais se contou o 
mandato de Senador. Vale lembrar que 
primeiro foi, ainda, Professor dos mais 
brilhantes que já passaram pela Escola 
Nacional de Engenharia. 

Não é justo que as viúvas dêsses 
grandes brasileiros, legítimos expoentes da 
sua classe, continuem a viver em dificuldades 
pecuniárias quando os seus esposos tanto 
beneficiaram em vida, o país com a atividade 
que desenvolveram. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1953 
– Francisco Gallotti. – Attilio Vivacqua. – Arêa 
Leão. – Alfredo Neves. – Euclides Vieira. – 
Camilo Mércio. – Apolonio Sales. – Djair 
Brindeiro. – Cícero de Vasconcelos. – 
Antonio Bayma. – Mathias Olympio. – 
Vitorino Freire. – Domingos VelIasco. – 
Mozart Lago. – Luiz Tinoco- – Levindo 
Coelho. – Aloysio de Carvalho. –  
Alvaro Adolpho. – Bernardes Filho. – 
Joaquim Pires. – Durval Cruz. – Pinto Aleixo. 
 

– Vivaldo Lima. – Anisio Jobim. – Flávio 
Guimarães. – Mello Vianna. – Onofre Gomes. 
– Roberto Glasser. – Novaes Filho. – Costa 
Pereira. – Ezechias da Rocha. – Ivo d'Aquino. 
– Hamilton Nogueira. – Dario Cardoso. – 
Kerginaldo Cavalcanti. – Landulpho Alves. 

O SR. PRESIDENTE: – A Emenda está 
devidamente apoiada. 

Em discussão o projeto com a Emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
O projeto, com a emenda, volta às 

Comissões. 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 66, de 1953, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 
40.079,30, para pagamento de gratificação 
adicional, nos exercícios de 1950 e 1951, aos 
dentistas da Tabela Única de Mensalistas 
daquele Ministério. (Com parecer favorável nº 
650-53, da Comissão de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, 
encerro a discussão (Pausa.) 

Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 153, de 1953, que exclui da 
classificação constante do artigo 1º da Lei 
número 121, de 22 de outubro de 1947, os 
municípios de Guarulhos. Estado de São 
Paulo; Florianópolis e São Francisco, Estado 
de Santa Catarina. (Com Parecer favorável nº 
643-53, da Comissão de Segurança 
Nacional). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a 
palavra,encerro a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
A votação fica adiada por falta de 

número. 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada 

a matéria da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa) 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, vou encerrar a sessão  
designando para a próxima a seguinte Ordem 
do Dia: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1950, 
que dispõe sôbre a situação jurídica dos 
procuradores das autarquias federais. (Com 
pareceres: 1) da Comissão de Constituição e 
Justiça (ns. 42-51 e 516-53), favoráveis ao 
projeto e às emendas ns. 2, 3, 13, 14 (em 
parte) e 16 contrários às de números 4, 5, 9, 
12, 14 (em parte), 15, 17 e 19; oferecendo 
subemendas às de ilegivel 6 e 18 pelo 
destaque, para projeto em separado, das de 
nº 7, 2 da Comissão de Legislação Social 
(números 42-51 e 1.045-52), favoráveis ao 
projeto e às emendas ns. 2, 4-A, 5 (em 
parte), 13 (em parte). 14 (em parte) e 16 
contrários às de ns. 1, 3, 5 (em parte), 9, 10, 
11, 13 (em parte), 14 (em parte) 15, 17, 18 e 
19; e oferecendo subemendas às de ns. 4, 6, 
7, 8 e 12; e pelo destaque das de ns. 7 e 8 
para projeto em separado; 3 da Comissão de 
Serviço Público Civil (nº 633-53), favorável ao 
projeto e às emendas de ns. 6, 12, 13 (em 
parte), 14 e 16, contrários às de ns. 1, 3, 9, 
10, 11, 13 (em parte), 15, 17, 18 e 19, 
oferecendo subemendas às de ns. 2, 4 e 5, e 
pelo destaque para projeto em separado, das 
de ns. 7 e 8; 4) da Comissão de Finanças 
(número 518-53 e oral (proferido na sessão 
de 8-10-52), favoráveis ao projeto e às 
emendas ns. 2, 3, 18; contrários às de ns. 1, 
4, 5, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 19: 
oferecendo subemendas às de ns. 6, 14 e 
16). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 40.079,30 para 
pagamento de gratificação adicional, nos 
exercícios de 1950 e 1951, aos dentistas da 
Tabela Única de Mensalistas  
daquêle Ministério. (Com Parecer favorável 
número 650-1952, da Comissão de 
Finanças). 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 153, de 1953, 
que exclui da classificação constante do 
artigo 1º da Lei nº 121, de 22 de Outubro de 
1947, os municípios de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, Florianópolis e São Francisco, 
Estado de Santa Catarina. (Com Parecer 
favorável nº 643-53, da Comissão de 
Segurança Nacional). 

Encerra-se a sessão às 18 horas e 15 
minutos. 

 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 

SENADOR ASSIS CHATEAUBRIAND NA 
SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 1953. 

 
O SR. CHATEAUBRIAND: – Senhor 

Presidente. Se a sociedade liberal brasileira 
se deve resguardar de qualquer coisa, nesta 
hora de todos os paroxismos do desvario 
moral, é de uma coluna de ingênuos e 
honrados burgueses conclamados para 
financiar dentro de São Paulo e Rio, a mais 
desenfreada e subversiva propaganda que 
ainda viu esta terra. E o Brasil um país 
paradoxal, tão paradoxal quanto 
indisciplinado. Mas no meio da indisciplina 
dos seus hábitos cívicos dos seus costumes 
privados, nada haverá reinado, até ontem, de 
mais extravagante do que esse conubio do 
capital burguês, dos cabedais de conhecidos 
homens da indústria com agentes, fichados 
nos prontuários das duas polícias a carioca e 
a paulistana, como adeptos ortodoxos do 
credo vermelho. 

Será isso um capricho de pobres snobs 
ou um gesto de demência, partido de 
criaturas, cujo botocudismo intelectual os 
coloca acima do bem e do mal? 

O pronunciamento dos juizes do Comité 
de Salvação Pública da Câmara, sobre as 
responsabilidades de vários agentes do 
poder estatal, nos episódios da vida da 
"Ultima Hora", do Rio e de São Paulo, corre 
até aqui pelas vertentes de apurações as 
mais exatas, e o que concerne aos capitais 
dos dois jornais, o que aparece é uma massa 
de dinheiro tôda ela de fundo burguês. 
Assim, o assunto, antes de ser uma 
decepção, é uma surpresa. Sabe-se  
agora quem são os conspiradores  
vermelhos do Brasil; quem são os indivíduos 
que põem em risco a estabilidade do seu 
meio social, das suas instituições políticas, 
quem financia, em duas capsulas 
jornalísticas, a revolução extremista que se 
organiza e que se pretende fazer explodir 
aqui. 

É a elite do capitalismo caboclo e talo-
caboclo. O corpo deliberante e pagante da 
propaganda soviética entre nós, deixou de 
ser o Socorro Vermelho para se transferir aos 
escritórios das Indústrias Reunidas Francisco 
Matarazzo a de outros magnatas do estofo 
do chefe desse grande consorcio mercantil e 
manufatureiro. Subtraem-se os das células 
soviéticas daqui por diante os onus de uma 
maior responsabilidade para com os 
encargos financeiros da causa. Burgueses de 
boa vontade financiam, não uma célula, mas 
uma matriz, um Cominform latino-americano, 
com sede em São Paulo, para custear a 
expansão do ideal bolchevista entre nós. 

Não se escandalize o Senado: leia as 
páginas das coleções de "Ultima Hora", seus 
noticiários e seus colunistas e depois leia na 
escrita da sociedade a lista dos subscritores 
do jornaI. ilegivel  a representação de 
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expressões mais altas da plutocracia 
financeira, do Rio e São Paulo. 

Desse modo, conhecida a pinta dos 
subscritores das duas "Ultima Hora", verifica-
se que o grande eixo, em torno do qual elas 
giram, é o capitalismo — capitalismo privado 
e capitalismo estatal. Até há pouco, o 
jornalismo soviético entretinha a sua 
propaganda nos espíritos, com os vintens do 
Socorro Vermelho. De dois anos a essa parte 
trabalham para ela os patacões da alta 
burguesia. Haverá ordem de coisas mais 
bem chumbada em sólidos cabedais do que 
o comunismo entre nós? 

Possuo mais de cento e cinquenta 
recortes nos meus arquivos, de artigos, 
comentários e sueltos da "Ultima Hora" nas 
duas metrópoles maiores do país, acêrca dos 
fatos do dia, da crônica doméstica e 
internacional. Eles são a representação 
palpável do que a ação bolchevista propaga 
de mais excitante na sua derrama 
consuetudinária de informações e doutrina. O 
báculo dos pastores vermelhos anda 
presente em cada uma das folhas das duas 
gazetas, no delírio das reivindicações  
mais insensatas e das increpações mais 
insolentes contra o sentimento moral da 
nação. 

 
ISENÇÃO DE ANIMOS 

 
Para não sacrificar o estilo da inalterável 

imparcialidade com que usualmente costumo 
falar, nesta casa, direi que os agentes do 
despotismo asiático fundeiam a sua 
inocência, dentro dos empreendimentos, com 
a tolerância de vários delegados do govêrno, 
agindo todos como se um eclipse lhes 
houvera de repente golpeado o bom senso. 

Se algum dia á jse viu neste país, 
Capital e Estado, fundidos e abraçados, para 
uma jornada de perdição recíproca, numa 
adorável tentativa de suicídio, o caso da 
"Ultima Hora" e das quatro rádios, as duas 
Nacionais, do Rio e São Paulo, com a 
Mayrink Veiga e o Rádio Clube nos 
oferecerão o exemplo de uma experiência 
decisiva. Capital burguês, Estado 
democrático e comunismo soviético lançaram 
juntos os alicerces de um sistema definitivo 
de propaganda política. Os heróis da façanha 
são um israelita bessarabiano, nos jornais, e 
um judeu italiano, nos rádios. O Sr. Samuel 
Wainer faz o Radek na imprensa, o Sr. Victor 
Geraldino Petralha reproduz o propagandista 
vermelho no broadcasting. Ambos têm por 
fórmula a associação do dinheiro burguês e 
do poder estatal democrático com o ideal 
soviético, para um golpe futuro contra a 
autoridade republicana e a ordem social da 
"free enterprize". 

Não pode haver maior contraste que os 
salários e as cifras de publicidade do sistema 
de broadcasting, dos diários da coligação 
israelita-burguesa, ocmparados com os dos 
outros jornais e das outras estações de 
broadcasting da cidade. 

Desconhecida, até ontem a imprensa e 
o broadcasting brasileiros diários e rádios 
mais dispendiosos, feitos com mais 
abundância de recursos financeiros. São 
salários de reporteres e Comentaristas de 
15,20 e 30 mil cruzeiros, de secretários, 35. 
45 e 50 mil de sambistas, de 30 e 40 mil: de 
locutores de 30 e 40 mil: de agentes de 
publicidade, calouro, ainda de 12 e 14 mil 
cruzeiros fixos, 28ilegivel de comissão e 
"jeeps" e gasolina para andar à vontade, 
entre Rio e São Paulo e vice-versa. 

São inéditos, no Brasil, como fora do 
Brasil, êsses salários de broadcasting e 
jornalismo. Nenhum jornal, mesmo os mais 
amadurecidos na prosperidade, poderia 
pagar aqui, na Argentina ou na Europa, 
secretários de, 40 e 50 mil cruzeiros e 
repórteres de 15 e 20 mil, ou rádios cantores 
de rotina de 20, 30 e 40 mil. 

Normalmente, nenhum negócio do 
gênero, aqui, teria capacidade de solver 
folhas de pagamento, de repórteres, de 
redatores ou de artistas de broadcasting, de 
um tal vulto. 

Donde vêm, portanto, os recursos que 
alimentam êsse comércio? Um jovem fiscal 
do povo já o disse e provou: saíram do bolso 
do capitalismo privado uma pequena parte, 
30 milhões, e a outra de estabelecimentos 
estatais e de autarquias obreiras. 

Que é o que se pretende alcançar com 
u'a máquina suntuosa e suntuária destas, 
erigida não se sabe ainda para que, quando 
não se tem nenhum problema fundamental 
do Brasil em foco, para ser agitado por 
novos órgãos de opinião? 

 
EXTERMÍNIO GERAL 

 
Se há empreendimentos, que se 

contentam com a simples idéia de viver e 
prosperar, êste de que vamos tratando não 
se contenta só de existir e engrandecer-se. 
Quer a sua prosperidade, mas deseja-a com 
a ruina de todos os outros. A trama da 
comandita Wainer e Petralha não objetiva 
rasgar o seu próprio caminho, para operar 
nos quadros da imprensa e do rádio livres. 
Está disposta ao extermínio de um e outro. 
Armam-se,aqui e em São Paulo, braços 
homicidas, que o gênio do mal anima a fim 
de fazer desaparecer dos espaços qualquer 
traço de um rádio independente e da terra 
qualquer regime de jornalismo idôneo. 

Não somos só nós que sofremos o 
impacto das duas camarilhas. Rádio e 
imprensa em geral são pelos bandoleiros 
atacados para que os seus quadros se 
esvaziem dos elementos que constituem a 
melhor substância dêles. Quem dispuser de 
um bom redator, um bom repórter, um bom 
fotógrafo, tenha a certeza de que não o 
guardará por muito tempo. As ofertas de 20, 
25 e 30 mil cruzeiros lhes chegam por tôdas 
as vias. Outro tanto nos rádios. Sei que 
outras estações perderam os últimos artistas, 
que lhes restavam das investidas da 
Nacional. As nossas, em poucas semanas, 
aqui e em São Paulo, foram limpas de tôda a 
nata do seu pessoal de estúdio. Em São 
Paulo, numa semana, perdemos 30 artistas 
e, aqui, 15, aliciados todos pela Nacional e 
seus satélites, sob a tentação de salários de 
15, 20, 30 e 40 mil cruzeiros – preços 
incomportáveis, inteiramente incomportáveis 
por quaisquer emprêsas de rádio privadas, 
vivendo de sua receita de publicidade. 

Quem paga essa orgia de salários 
nababescos da Nacional (Rio e São Paulo) e 
seus satélites? O patrimônio do grupo de 
emprêsas da Brazil Railway (hoje do 
govêrno), mais o Banco do Brasil e o fundo 
sindical do Ministério do Trabalho, antes do 
atual ministro. E' uma ditadura de dinheiros 
públicos, fáceis, accessíveis a uma récua de 
malandros, que os tomam à vontade, para 
fazer malograr rádios e imprensa livres, nesta 
terra. 

Como golpe de audácia não se conhece 
nada igual nos últimos tempos. Em suma é 
uma trama urdida contra a soberania 
brasileira, contra o Estado democrático 
brasileiro, contra a sociedade brasileira. 
Quais os executores do plano? Dois 
israelitas: um da Bessarábia e outro da 
Calábria. Geraldino Petralha e Samuel 
Wainer são os autores da maquinação cruel 
e insensata levada a cabo com subsidios do 
Estado e do capitalismo burguês. 

Como a têmpera de u mpovo 
indomável, como o caráter de um povo forte 
podem suportar que dois piratas 
desmanchem o esfôrço de trinta anos do 
rádio livre e de um século e meio do 
jornalismo independente? 

Onde estamos que não liquidamos essa 
hipertrofia da audácia comunista, procurando 
envolver, no seu processo de eliminação dos 
órgãos da defesa da sociedade e do  
Estado democrático, justamente aquêles 
órgãos que mais se têm distinguido nas 
campanhas pela permanência  
ou a reabilitação das instituições 
republicanas no Brasil? Pode haver gente 
mais suspeita do que os corsários  
dêsse conluio, organizado para sentenciar  
e condenar à morte o broadcasting e o 
 

jornalismo independentes do Brasil? Não se 
trata de uma estranha ilegível direitos 
atribuídos a uma mana de indivíduos dos 
pióres precedentes, para êles assaltarem, 
pela destruição da vitalidade econômica, o 
poder do rádio e da palavra escrita em nosso 
país? 

Infelizmente "ainda eu não disse tudo, 
senhores, acêrca da malignidade da fôrça 
que emana dos homens incumbidos pelo 
Partido Comunista de extinguir os 
instrumentos de opinião que enfrentam os 
propagandistas do credo vermelho no Brasil. 
O assalto a redatores, repórteres e artistas 
por por qualquer preço, é apenas uma parte 
do programa de extermínio. A outra parte 
consiste no "dumping das tarifas de 
publicidade de rádios e jornais. Êsse é o 
reflexo de um propósito diabólico, de debilitar 
pela competição comercial dos inimigos do 
radio e do jornalismo brasileiro.Tenho em 
meu poder papeletas de agências de 
publicidade do Rio e São Paulo. Programas 
que, conforme as tarifas da Nacional, custam 
120, 150 e 160 mil cruzeiros, são vendidos 
por 10 30, 20 e 15 mil, contanto que sejam 
tirados das outras estações. Repórteres de 5 
e 6 mil cruzeiros se vêem recrutados por 20 e 
25 mil, São passes de uma capoeiragem de 
cais do porto, armados contra os que 
trabalham em bases comerciais legitimas, 
sem contar com recursos do Tesouro ou de 
autarquias estatais. O cruzamento de 
israelitas russos e mediterrâneo produziu 
uma ralé de zebroldes que estão 
subvertendo a vida modesta mas limpa, do 
broadscasting e das gazetas do Brasil. 

Quem poderá resistir a uma  
pressão que vem do dinheiro facil, do 
dinheiro que não é ganho, com suor,  
pois ele vem de fontes impuras, mas 
seguras? 

Quem disporá de vitalidade financeira 
para escorar uma competição, feita em bases 
tais. 

 
Prova de confiança 

 
Sinto-me com autoridade para tocar 

nêsse ponto, Senhor Presidente, porque uma 
das nossas estações de rádio, a Tupi de São 
Paulo, e eleita, desde que se fundou a 
Associação Paulista de Rádio, presidente da 
sociedade. Não está na reeleição desse 
mandato a demonstração de que os nossos 
processos de manipular o rádio andam longe 
de envolver os metodos dos batoteiros da 
Nacional, da ilegível Veiga e do Rádio 
Clube? Que fazemos um Rádio ao lado do 
qual todos podem viver, grandes e pequena, 
está no fato de presidirmos na seis anos a 
uma Associação de Broadscasting digna 
dêsse nome, no Brasil e a qual reune mais 
de 100 estações em seu quadro social. 
Despejados de de muito já teriamos sido da 
direção dela, se os apovorassem os nossos 
comanheiros com o apetite dos lobos da 
Nacional e seu satélites. 

Outro aspecto de nessa conduta, pelo 
qual grangeamos a confiança dos artistas do 
rádio, foi a politica que adotamos, desde 
vários anos a essa parte em São Paulo, na 
luta contra o ilegível do broadcasting. As 
rendas das estações, devido a uma 
competência sem entranhas, era distribuida 
entre dez ou quinze artistas, que sugavam os 
lucros e até capitas das emprêsas com as 
suas exigências muitas vezes descabidas. 

Propugnei um "ceiling" para os artistas 
de tal ou qual categoria. Dentro dêl se 
encontravam os têrmos do entendimento 
para fazer cessar a praga dos salários de 20, 
25 e 30 mil cruzeiros, que, absorvidos por 
astros estrelas deixavam numa vida de 
mendigos todo o pessoal restante do rádio. 

Êste ladio espirito, que a Nacional já 
quebrou no Rio agora vem de desbaratá-lo 
em São Paulo. Entre os 30 e tantos 
elementos, que nos deixavam, 10 ou 12 
trabalham na base de salários 
incomportáveis de 20, 30 e 40 mil  
cruzeiros, pelos orçamentos de  
receita qualquer estação local. A crise 
 

cambial, a crise de energia elétrica em São 
Paulo, se juntou em 1952 e 1953, a 
voracidade dos lobos da Nacional, famintos 
por conservar uma politica, a qual só 
beneficia os grandes,os ilegível e mata os 
pequenos, os ilegível da finança do Banco 
do Brasil, para dar grandes tiros com pólvora 
alheia. 

 
Salteadores do crário 

 
De certo ignora o Senado o ilegível das 

comissões que a si mesmo se orbitra o 
súdito italiano que se apoderou da Rádio 
Nacional, para superar a vida das outras 
estações do Rio e de São Paulo, em 
beneficio de sua fortuna pessoal. Em mais de 
4 milhões anuais é avaliado o montante das 
comissões e salários que recorre Victor 
Geraldino Petraiha. A ilegível dizer  
sózinho no mercado, do Rio de Janeiro, 
enfrentando hoje só pela ilegível, êle 
atravessou o ano findo com um deficit, 
confessado em balanço de de ilegível mil 
cruzeiros. 

Qual o outro gerente de ilegível soma 
que se pareça com a que o boss da Nacional 
ilegível? Nem o presidente de Volta 
Redonda tem renda que se assemelhe com 
essa. 

Então o Estado dispende mais de 30 
milhões de capital, com o equiparamento de 
um sistema de broadcasting, para que essa 
máquina funcione e êle perca dinheiro, e um 
velhaco embosse 4 milhões de lucros por 
ano? 

Não nos compete organizar ilegível uma 
Comissão de Inquérito, que venha salvar um 
bem do ilegível nacional que está sendo 
usado em beneficio exclusivo o de um 
homem e da camarilha debochada e velhaca, 
que o acompanha. 

O SR. PRESIDENTE (ilegível): – 
Pondero ao nobre orador que faltam dois 
minutos para o término da hora do 
expediente. 

O SR. VICTORINO FREIRE.(pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª 
consultar a Casa sôbre se concede a 
prorrogação da hora do expediente  
a fim de que o orador possa concluir seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre 
Senador Sr. Victorino Freire solicita a 
prorrogação da hora do expediente.  

Queiram conservar-se sentados os srs. 
senadores que a concedem. (Pausa)  

Está concedida. 
Continua com a palavra o nobre 

senador Assis Chateaubriand. 
O SR. ASSIS CRATEAUBRTAND: – 

Agradeço ao meu ilustre colega  
pelo Maranhão o ensejo que me proporciona 
de alcançar do Senado o tempo  
necessário a fim de concluir estas 
considerações. 

Compreendo, senhor presidente, o 
movimento dos tubarões do Pódio Brasileiro 
erguidos contra mim. Fustiguei sempre as 
ambições de vários desses indivíduos, 
gananciosos. que pretendem monopolizar a 
renda das emprêsas de rádio para o seu 
bolso. Eles me combatem desde ilegível, e o 
seu combate não me causa mossa. Encargo 
um princípio de Justiça, na distribuição das 
receitas do broadcasting e dessa linha não 
me afastarei. A campanha que se levanta 
contra mim é embalada pela cupidez de 
interêsses que não olham a contra partida da 
vida difícil, da vida impossível que para os 
outros significam os salários insolentes de 
30. 40 e 50 mil cruzeiros. Tem sido graças a 
um justo princípio de equilíbrio na aplicação 
da nossa receita, que temos podido. 
sózinhos, mas sózinhos, resistir há 18 anos a 
todos os golpes da Nacional, o Rio de 
Janeiro. A Tupy se ufona a glória dessa luta 
em que ela se bate contra tôdas as ameaças 
da ilegível e da corrupção, para sobreviver 
como tem sobrevivido nobre, ilegível de 
européia e grandezas materiais, porém, rica 
de prestígio moral, na opinião. 
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A fachina que está sendo 
levada a cabo na “Ultima 
Hora, não deve parar na 
ilegível com dinheiro 
equivoco Que a vassoura 
saneadora entre pelo 
broadcasting a dentro, a 
ilegível. 

Poucas vezes se ilegível 
a democracia ilegível reagir 
com os ilegível de vitalidade 
com que ela está reagindo 
hoje. A imagem da televisão 
reproduz por tôda a parte 
agora, as duas faces da 
verdade e a da justiça. 
Podemos gabar-nos de que 
as instituições e os 
instrumentos liberais do 
pensamento conquistaram 
no vídeo um poderoso 
aliado. 

A opinião se sente 
envergonhada da ilegível, 
diante da mediocridade  
de uma página cívica  
destas dois espertalhões 
adventicios tomando 
aparelhos da liberdade do 
povo brasileiro para maneia-
los segundo a sua fantasia  
e o seu intêresse. Ou  
coisa mais grave um italiano 
e um russo, senhoreando  
o rádio e o jornal  
e passando certificados  
de bom ou mau brasileiro 
 

àqueles que defendem a 
honra dêsses instrumentos 
ou lhe contrariam os 
ilegível contra o tesouro e 
o Banco do Brasil. Não 
será a perfeição melhor 
aperfeiçoada na 
malandragem e na 
afoiteza. 

A democracia brasileira 
reabilitada ontem, não 
pode sofrer impunemente 
golpes da violência dos 
que está recebendo agora. 
Quantos aqui criticamos o 
govêrno não somos da 
política do pior, senão 
melhor. Porque queremos 
a liberdade individual 
dentro da solidariedade 
nacional, desejamos ver o 
regime funcionando 
garantido pelos 
instrumentos de livre 
exame que alertem  
os seus pilotos nas horas 
de tormenta. Um rádio e 
um jornalismo de fundo 
oficial só faz em aumentar 
a cegueira dos 
governantes e a audácia 
dos que os exploram, em 
seu próprio benefício. 
(Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

Republica-se por ter 
saído com incorreções. 

REQUERIMENTO 
 

Nº 223, de 1953 
 

Nos têrmos do art. 
121, letra c, do 
Regimento Interno, 
requeiro sejam solicitadas 
do Sr. Ministro do 
Trabalho as seguintes 
informações, com 
referência ao Instituto de 
Aposentadorias e 
Pensões do Comerciários: 

Quantas nomeações e 
demissões foram  
feitas de 1951 até  
esta data? 

A quanto montava  
a despesa com pessoal 
na Delegacia  
do Maranhão em  
31 de janeiro de 1951  
e a quanto monta 
atualmente? 

Quantos funcionários 
foram nomeados para 
aquela Delegacia a partir 
de Janeiro de 1951? 

Quantos funcionários 
servem no Gabinete da 
Presidência indicando o 
cargo e a função? 

Existem funcionários à 
disposição do Gabinete da 
Presidência? Quantos? há 
quanto tempo? 

Por quanto foi adquirido 
em 1951 o Hospital, ou 
prédio para instalar  
um Hospital, em São 
Paulo? 

Quanto custou a 
reforma e equipamento do 
referido Hospital? 

Foram feitas 
nomeações depois da 
vigência da Lei do Abono? 
Quantas? 

Qual a soma total paga 
em publicidade pelo I. A. P. 
C. de 1951 até  
agora? 

Quanto gastou até hoje 
o Instituto com viagens, 
passagens, diárias ajuda 
de custo do seu 
Presidente? 

 
Justificação 

 
Justifico êsse pedido de 

informação pois que desejo 
alertar o Govêrno dos 
desacertos e 
irregularidades que estou 
informado estão sendo ali 
praticados à revelia do 
Chefe da Nação e do 
ilustre titular da pasta do 
Trabalho. 

Sala das sessões, 28 
de julho de 1953.– 
Victorino Freire. 
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Relação de Comissões 
 

Diretora 
 

Presidente – Marcondes Filho. 
1º Secretário – Alfredo Neves. 
2º Secretário – Vespasiano 

Martins. 
3º Secretário – Francisco 

Gallotti. 
4º Secretário – Ezechias da 

Rocha. 
1º Suplente – Costa Pereira. 
2º Suplente – Prisco dos Santos 
Secretário – Júlio Barbosa 

Diretor Geral da Secretaria do 
Senado. 

 
Comissões Permanentes 

 
Finanças 

 
1 – Ivo d'Aquino – Presidente. 
2 – Ismar de Góis – Vice-

Presidente. 
3 – Alberto PasquaIini. 
4 – Alvaro Adolfo. 
5 – Apolônio Sales. 
8 – Carlos Lindenberg. 
7 – Cesar Vergueiro. 
8 – Domingos Velasco. 
9 – Durval Cruz. 
10 –Ferreira de Souza. 
11 – Pinto Aleixo. 
12 – Plínio Pompeu (*) 
13 – Veloso Borges. 
14 – Victorino Freire. 
15 – Walter Franco (**). 
(*) Substituído interinamente 

pelo Senador Hamilton Nogueira. 
(**) Substituído interinamente 

pelo Senador Joaquim  
Pires. 

Secretário – Evandro Vianna, 
Diretor de Orçamento. 

Reuniões às quartas a sextas-
feiras às 16 horas. 

 
Constituição e Justiça 

 
Dario Cardoso – Presidente. 
 
Aloysio de Carvalho – Vice-

Presidente. 
Anísio Jobim. 
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mércio. 
Clodomir Cardoso (*). 
Ferreira de Souza. 
Gomes de Oliveira (**). 
Joaquim Pires. 
Olavo Oliveira (**) 
%aldemar Pedrosa. 
 
(*) Substituído pelo Senador 

Luiz Tinoco. 
(**) Substituído pelo Senador 

Carlos Saboya. 
Secretário – Luiz Carlos Vieira 

da Fonseca. 
Auxiliar – Marilia ilegível 

Amando. 
Reuniões às quintas-feiras, às 

9,10 horas. 
 

Educação e Cultura 
 

1 – Flavio Guimarães – 
Presidente. 

2 – Cícero de Vasconcelos – 
Vice-Presidente. 

3 – Arêa Leão. 

SENADO FEDERAL 
 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e, nos têrmos do artigo 27, letra n, do 
Regimento Interno, eu promulgo a seguinte 

 
RESOLUÇÃO 

 
Nº 11, de 1953 

 
Artigo único – E' concedida ao Senador Antônio de Novais Filho, nos têrmos do 

artigo 49, da Constituição Federal, e artigo 24, do Regimento Interno, licença para 
participar da representação do Brasil na Conferência Internacional do Açúcar a 
realizar-se em Londres, no mês em curso. 

Senado Federal, em 27 de Julho de 1953 
João Café Filho 

Presidente do Senado Federal 
 

Especial de Reforma do Código de Processo 
Civil 

 
1 – João Villasboas – Presidente. 
2 – Attilio Vivacqua – Vice-Presidente. 
3 – Dario Cardoso – Relator. 
Secretário – José da Silva Lisboa. 
Auxiliar – Camern Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões às sextas-feiras, às 16 horas. 

 
Comissões 

 
Especial para emitir parecer sôbre o 

Projeto de Reforma Constitucional n° 2, de 1949. 
 

Aloyso de Carvalho – Presidente. 
Dario Cardoso. 
Francisco Galoltti. 
Anisio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Carlos Lindenberg, 
Clodomir Cardoso. 
Antonio Bayma. 
Marcondes Filho. 
Olavo Oliveira. 
Domingos Velasco. 
João Villasbôas. 
Secretário – Aurea de Barros Rêgo. 

 
Especial para emitir parecer sôbre o 

Projeto de Reforma Constitucionalnº 1, de 1951. 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Olavo Oliveira – Relator. 
Dario Cardoso. 
Anísio Jobim. 
Camilo Mercio. 
Clodomir Cardoso. 
Ivo d'Aquino. 
Alfredo Neves. 
Ferreira de Souza. 
Aloysio de Carvalho. 
João Villasbôas. 
Joaquim Pires. 
Alberto Pasqualini. 
Attilio Vivacqua. 
Antonio Bayma. 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
 

Especial de Revisão do Código Comercial 
 

1 – Alexandre Marcondes Filho – 
Presidente. 

2 – Clodomir Cardoso – Vice-Presidente. 
3 – Ferreira de Souza – Relator Geral. 
4 – Attilio Vivacqua. 
5 – Victorino Freire. 
Secretário – João Alfredo Navasco de 

Andrade. 
 

Especial para Estudo da Concessão dos 
Direitos Civis à Mulher Brasileira. 

 
Mozart Lago – Presidente. 
Alvaro Adolpho – Vice-Presidente. 
João Villasbôas. 
Gomes de Oliveira. 
Attilio Vivacqua. 
Domingos Vellasco. 
Victorino Freire. 

 
Comissão Especial de Inquérito Sôbre os Jogos 

de Azar 
 

1 – Ismar de Góis – Presidente. 
2 – Prisco dos Santos – Vice-Presidente. 
3 – Kerginaldo Cavalcanti – Relator Geral. 
4 – Vivaldo Lima. 
5 – Novais Filho. 
Secretário – J. A. Ravasco de Andrade. 

 
4 – Hamilton Nogueira. 
5 – Levindo Coelho. 
Secretário – João Alfredo Ravasco de 

Andrade. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões às quartas-feiras, às ilegível 

horas. 
 

Redação 
 

1 – Clodomir Cardoso – Presidente. 
2 – Joaquim Pires – Vice-Presidente. 
3 – Veloso Borges. 
4 – Costa Pereira. 
5 – Aloysio de Carvalho. 
Secretário – Glória ilegível Quintela. 
Auxiliar – Nathercia Sá Leitão. 
Reuniões às quartas-feiras, às ilegível 

horas. 
 

Relações Exteriores 
 

Mello Vianna – Presidente. 
Hamilton Nogueira – Vice-Presidente. 
Bernardes Filho. 
Djair Brindeiro. 
Georgina Avelino. 
Veloso Borges (*). 
Secretário – Lauro Portella. 
Auxiliar – Eurico Jacy Auier. 
(*) Substituindo o Sr. Novaes Filho. 

 
Saúde Publica 

 
Levindo Coelho – Presidente. 
Alfredo Simch – Vice-presidente. 
Ferreira de Souza. 
Prisco Santos. 
Vivaldo Lima. 
Durval Cruz. 
Secretário – Aurea de Barros Rêgo. 
Reuniões às quintas-feiras, às 15 horas. 

 
Transportes, Comunicações e Obras Publicas 

 
Euclydes Vieira – Presidente 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Alencastro Guimarães. 
Othon Mader. 
Antônio Bayma. 
Secretário – Francisco Soares Arruda. 
Reuniões às quartas-feiras, às 16 horas 

 
Serviço Público Civil 

 
Prisco dos Santos – Presidente. 
Luis Tinoco – Vice-Presidente. 
Vivaldo Lima. 
Mozart Lago. 
Costa Pereira. 
Secretário – Franklin Palmeira 
Reuniões às terças-feiras, às 17 horas. 

 
Economia 

 
Pereira Pinto – Presidente. 
Landulpho Alves – Vice Presidente. 
Sá Tinoco. 
Assis Chateaubriand, 
Júlio Leite. 
Euclides Vieira. 
Plínio Pompeu. 
Secretário – Aroldo Moreira. 
Reuniões às quintas-feiras. 

 
Segurança Nacional 

 
Pinto Aleixo – Presidente. 
Onofre Gomes – Vice-Presidente. 
Ismar de Góis. 
Magalhães Barata. 
Silvio Curvo. 
Walter Franco. 
Roberto Glasser – Substituído pelo 

Senador Carlos Lindemberg. 
Secretário – Ary Kerner Veiga de 

Castro. 
Reuniões às segundas-feiras. 
 

Legislação Social 
 
1 – Carlos Gomes de Oliveira – 

Presidente. 
2 – Luiz Tinoco – Vice-Presidente. 
3 – Othon Máder. 
4 – Ruy Carneiro. 
5 – Cicero de Vasconcelos. 
6 – Hamilton Nogueira. 
7 – Kerginaldo Cavalcanti. 
Secretário – Pedro de Carvalho 

Müller. 
Auxiliar – Carmen Lúcia de Holanda 

Cavalcanti. 
Reuniões às segundas-feiras, às 

ilegível horas. 
 
Especial de Investigação  

sôbre as concessões materiais  
das instalações da Justiça do  
Distrito Federal e órgãos relacionados. 

 
Mello Vianna – Presidente.  
Alencastro Guimarães – Relator.  
Attilio Vivacqua. 
Camilo Mercio. 
João Villasboas. 
Secretário – Ivan Palmeira. 
Auxiliar – Elsa G Sehroader. 
Parlamentar de Inquérito sôbre o 

cimento. 
Francisco Gallotti – Presidente. 
Mozart Lago – Vice-Presidente. 
Julio Leite. 
Landulpho Alves. 
Mario Motta. 
Secretário – Lauro Portella. 
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ATAS DAS COMISSÕES 

 
Comissão de Constituição e Justiça 

 
24ª REUNIÃO, EM 30 DE JULHO DE 1953 

 
Aos trinta dias do mês de julho do ano 

de mil novecentos e cinqüenta e três, às dez 
e trinta horas, reúne-se, na sala Ruy 
Barbosa, a Comissão de Constituição e 
Justiça, sob a presidência do Sr. Dário 
Cardoso, Presidente, comparecendo os Srs. 
Aloísio de Carvalho, Vice-Presidente, 
Joaquim Pires, Anísio Jobim, Camilo Mércio 
Atílio Vivacqua e Carlos Saboya, ausentes, 
por motivo justificado, os Srs. Luis Tinoco 
Valdemar Pedrosa e Gomes de  
Oliveira. 

Após a leitura e aprovada, sem debate, 
da ata da reunião anterior, é aprovado,  
no expediente, requerimento do Sr.  
Carlos Saboya, no sentido de determinar-se 
à Secretaria a juntada do inteiro teôr  
da legislação citada nas informações 
remetidas pelo Serviço de Documentação  
do D.A.S.P. a respeito do Projeto de Lei  
do Senado nº 14, de 1951 que cria, na 
Capital Federal, a Bolsa de Pedras 
Preciosas, semi-preciosas e de outros 
minerais. 

Ainda no expediente. o Sr. Aloísio de 
Carvalho, com aprovação do relator, Sr. 
Joaquim Pires, sugere que S. Excia. refaça a 
introdução do seu parecer emitido sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1952 que 
concede aposentadoria aos magistrados com 
os vencimentos correspondentes aos da 
classe imediatamente superior, se contar 60 
anos de idade, a fim de esclarecer o seu 
contexto. 

Passando-se ao exame da matéria 
constante da pauta organizada para a 
presente reunião, são lidos e aprovados os 
seguintes pareceres: 

– do Sr. Camilo Mércio, pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 152, de 1953, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores o crédito 
especial de Cr$ 44.469,00 para pagamento 
do abono de Natal aos primeiros tenentes do 
Corpo de Bombeiros do Distrito  
Federal; 

– do Sr. Carlos Saboya,  
pela aprovaçãos a) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 118, de 1952, que mantém  
a decisão do Tribunal de Contas denegatória 
ao têrmo de contrato celebrado entre  
o Ministério da Agricultura e a  
Escola Fluminense de Medicina Veterinária; 
b) do Projeto de Decreto Legislativo nº 21,  
de 1953, que aprova o contrato  
celebrado entre a Delegacia de Serviço  
do Patrimônio da União no Estado do  
Ceará e José Pedro de Oliveira; c) do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 32 de 1953  
que aprova o contrato celebrado entre  
o Ministério da Aeronáutica e Cyro Pirlino  
de Camargo, pela constitucionalidades a)  
do Projeto de Decreto Legislativo n° 348,  
de 1952, que faz a doação de imóvel à  
Cruz Vermelha Brasileira, para 
funcionamento de serviço assistenciais  
de sua filial no Rio Grande do Norte; b)  
do Projeto de Lei da Câmara número 293,  
de 1952, que dá ao molhe acostável, 
construído na praça Mauá, pôrto do  
Rio de Janeiro, o nome de "Molhe  
Oscar Weinschenck", vencido o Sr. Aloísio  
de Carvalho; 

– do Sr. Atílio Vivacqua,  
pela constitucionalidade: a) do Projeto de  
Lei da Câmara nº 87, de 1953 que  
cria Coletorias Federais nos Municípios  
de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro,  
e Ribeirão do Pinhal e Santa Marina,  
Estado do Paraná, e dá outras 
providências; b) do Projeto de Lei da 
Câmara nº 52,  
de 1953, que dispõe sôbre o pagamento do 
auxílio enfermidade nas instituições de-  
pré- 

vidência social; e) de emenda oferecida ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 364, de 1951, 
que altera o § 2º do artigo 1º do Decreto-lei 
nº 5.878, de 4 de outubro de 1943, que 
autoriza a instituição da Fundação  
Brasil-Central; 

– do Sr. Joaquim Pires, pela aprovação, 
do ponto de vista constitucional, a) do  
Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 1953, 
que concede a pensão especial de  
Cr$ 80.000 mensais a Guilhermina Gerlach; e 
b) do Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, 
Departamento de Estradas de Ferro – o 
crédito especial até a importância de  
Cr$ 4.836.459,00, para indenizar  
o Estado de Goiás, pelos imóveis  
atingidos no traçado da Estrada de Ferro de 
Goiás; 

– do Sr. Anísio Jobim, pela 
constitucionalidade do Projeto de Decreto de 
Decreto Legislativo nº 39, de 1953, que 
aprova os têrmos de rescisão dos contratos 
celebrados entre o Departamento dos 
Correios e Telégrafos e a firma  
Construtora Richard de Block. 

Adia-se a votação dos pareceres 
emitidos sôbre as seguintes proposições: 

– relator o Sr. Aloísio de Carvalho, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 205, de 
1952, que estende as vantagens dos 
Decreto-leis nº 2.523, de 23 de agôsto de 
1940 e 8.625 de 10 de janeiro de 1948, 
respectivamente, aos funcionários 
aposentados dos Quadros Permanentes e 
Suplementar do Ministério da Fazenda,  
por haver solicitado vista o Sr. Joaquim  
Pires; 

– relator o Sr. Camilo Mércio, sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 1952, que 
concede aos oficiais da Marinha Mercante  
do Brasil, vantagens por serviços de guerra, 
com vista concedida ao Sr. Joaquim  
Pires; 

– relator o Sr. Atílio Vivacqua, sôbre  
o Projeto de Lei do Senado número 10,  
de 1953, que regula o amparo às familias  
que fogem aos efeitos da sêca do Nordeste  
e o seu aproveito na colonização,  
abrindo-se vista ao Sr. Joaquim  
Pires; 

– relator o Sr. Joaquim Pires, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 1952, 
que autoriza o Poder Executivo a promover o 
reaparelhamento das Hospedarias de 
Emigrantes, situadas em Manáus, Belém e 
Fortaleza, e dá outras providências, 
concedendo-se vista ao Sr. Carlos  
Saboya. 

Como nada mais há que tratar, o  
Sr. Presidente encerra a reunião. Eu  
Luis Carlos Vieira da Fonseca,  
Secretário lavrei a presente ata, que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

 
Comissão de Redação 

 
18ª REUNIÃO, EM 29 DE JULHO DE 1953 

 
Aos vinte e nove dias de julho de  

mil novecentos e cinqüenta e três, às  
quinze horas e vinte minutos, em uma  
das salas do Senado Federal, reúne-se,  
sob a presidência do Sr. Senador  
Joaquim Pires, a Comissão de  
Redação, achando-se presentes os  
Srs. Senadores Costa Pereira e Aloísio  
de Carvalho, deixando de comparecer,  
por motivo justificado, os Srs. Senadores 
Clodomir Cardoso, Presidente, e Veloso 
Borges. 

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

A Comissão aprova a redação final dos 
seguintes pareceres: – do Sr. Costa Pereira, 
ao Projeto de Decreto Legislativo da Câmara 
nº 79, de 1952, que aprova o ato do Tribunal 
de Contas que a 28 de março de 1952, 
registrou, sob reserva, a despe- 
 

sa relativa ao pagamento de Cr$ 124.280,00 
(cento e vinte quatro mil, duzentos e oitenta 
cruzeiros) à firma ASCA – Aparelhos 
Científicos Ltda. – por fornecimento de 
material ao Curso Técnico de Mineração e 
Metalurgia, de Ouro Preto, Estado de  
Minas Gerais; 

Ao Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara nº 76, de 1952, que  
aprova o contrato celebrado, em 11 de 
outubro de 1951, entre o Ministério da 
Aeronáutica e André J. Mayer, para 
desempenhar a função de Professor de 
Motores, no Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica: 

Ao Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara n. 98, de 1952, que  
aprova o contrato de empreitada  
celebrado, em 16 de abril de 1951, entre a 
Divisão de Obras do Ministério da Educação 
e Saúde e a firma A. Pereira Gonçalves, para 
execução de obras de pequeno vulto 
destinadas ao abastecimento de energia do 
Pavilhão de Adolescentes, na Colônia Juliano 
Moreira, Distrito Federal, no montante de Cr$ 
38.304,00 (trinta e oito mil, trezentos e quatro 
cruzeiros); 

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 397, de 
1952, com emenda do Senado, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 
7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros), para 
pagamento de gratificação de magistério à 
professôra Maria das Dores Pais de  
Barros Ferrari; 

Ao Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara nº 132, de 1952, que aprova o 
contrato celebrado, em 8 de outubro de 1951, 
entre o Ministério da Aeronáutica e Paulo 
Joaquim Jansson Coutinho, para exercer a 
função de Técnico Especializado do 
Laboratório de Aerodinâmica, no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica; 

Do Sr. Aloysio de Carvalho, ao Projeto 
de Decreto Legislativo da Câmara nº 26, de 
1953, que aprova o contrato de 26 de  
outubro de 1951 e o têrmo de 8 de janeiro de 
1952, aditivo ao mesmo, ambos celebrados 
entre o Ministério da Agricultura e a  
Comércio e Indústria Barbosa & Marques 
S.A. para exploração, mediante 
arrendamento, da usina  de preparo de café, 
construída e instalada pelo referido 
Ministério, no Município de Carangola, 
Estado de  
Minas Gerais; 

Ao Projeto de Decreto Legislativo  
da Câmara nº 18, de 1953, que aprova a 
decisão por que o Tribunal de Contas,  
em sessão realizada a 26 de dezembro de 
1951, denegou registro ao têrmo de contrato 
celebrado a 14 de dezembro dêsse ano, 
entre o Ministério da Agricultura e a firma  
Cia. Fábio Bastos Comércio e Indústria,  
para a execução de obras de  
instalação do equipamento frigorífico do 
Entreposto de Pesca de Vitória, Estado do 
Espírito Santo; 

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 
1952, com emenda do Senado, que  
autoriza, o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 2.697.600,00 (dois 
milhões, seiscentos e noventa e sete mil e  
seiscentos cruzeiros), destinados a completar 
o pagamento das pensões vitalícias 
instituídas pela Lei nº 380, de 10 de setembro 
de  
1948, com referência aos exercícios 
financeiros de 1948, 1949, 1950, 1951 e 
1952; 

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, com emenda do Senado, que  
classifica no padrão "O" cargos de Professor 
Catedrático do Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Saúde e dá  
outras providências. 

Às dezesseis horas e quinze  
minutos, porque nada mais tem que tratar, a 
Comissão encerra os seus trabalho e,  
para constar o que houve, 
 

eu, Glória Fernandina Quinteira, Redator de 
Anais e Documentos Parlamentares, 
Secretário, lavrei a presente ata que, uma vez 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 
 

92ª SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1953 
 

Oradores inscritos para o Expediente: 
 
1º Senador Onofre Gomes. 
2º Senador Mozart Lago. 
3° Senador Vivaldo Lima e (após a 

Ordem do Dia). 
 

ATA DA 91ª SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 
1953 

 
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MARCONDES 
FILHO, CAFÉ FILHO E ALFREDO NEVES 

 
Às 14,30 horas comparecem os 

Srs.Senadores: 
Anísio Jobim. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Djair Brindeiro. 
Ezechias da Rocha. 
Cícero de Vasconcelos. 
Luiz Tinoco. 
Attílio Vivacqua. 
Hamilton Nogueira. 
Mozart Lago. 
Bernardes Filho. 
Mello Vianna. 
Marcondes Filho. 
Euclydes Vieira. 
Domingos Velasco. 
Dario Cardoso. 
Costa Pereira. 
Mário Motta. 
Vespasiano Martins. 
Flávio Guimarães. 
Roberto Glasser. 
Ivo d'Aquino. 
Francisco Gallotti. 
 
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se 

presentes 28 Srs. Senadores. Havendo 
número legal, está aberta a sessão. Vai-se 
proceder à leitura da ata. 

O Sr. 4º Secretario (servindo de 2º), 
procede à leitura da ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
ata. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:– 
(sôbre a Ata) – Sr.Presidente, recebo, em 
geral, tardiamente o "Diário do Congresso", Isto 
é quase sempre no dia seguinte. 

Procurando a publicação do discurso que 
pronunciei, no dia 28 dêste, a propósito da 
cessação da guerra na Coréia, com alguns 
comentários sôbre a presença do Sr. Milton 
Eisenhower nesta cidade, não a encontrei. 
Desta sorte, peço a V. Ex.ª as providências 
necessárias para um esclarecimento oportuno 
em derredor do assunto. 

O SR. PRESIDENTE: – A reclamacão de 
V. Ex.ª, bem como outras anteriormente feitas, 
tem preocupado, realmente, a Mesa, que 
convidou o diretor do Departamento de 
Imprensa Nacional a comparecer ao Senado a 
fim de conversar sôbre a matéria. S. S.a veiu 
ontem a esta Casa; mas no momento em que 
se processavam as votações e não me era 
possível abandonar a Mesa em meio às 
deliberações que estavam sendo tomadas. 

Ainda hoje, porém, procurarei entender-
me com S. S.ª para acertar as providências 
adequadas. 

Constará da Ata a reclamação do nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR: PRESIDENTE: – Continua em 
discussão a ata. 

Se mais nenhum Sr. Senador quizer fazer 
observações, da-la-ei por aprovada (Pausa). 

Leitura do expediente. 
O Sr. 3º Secretario (servindo de 2º), lê o 

seguinte: 
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EXPEDIENTE 

 
Ofícios: 
Do Sr. Ministro das Relações 

Exteriores, prestando as seguintes: 
 

INFORMAÇÕES 
 

Em 28 de julho de 1953 
 

SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO: 
– Tenho a honra de acusar recebimento do 
aviso n. 580, de 10 de julho corrente, pelo 
qual Vossa Excelência me transmite o texto 
do requerimento n. 194, em que o Senador 
João Villasboas solicita informações sôbre 
a veracidade do ato atribuído ao 
Embaixador João Batista Lusardo no tópico 
do "Correio da Manhã", de 8 do mês 
corrente, sob o título: "O Embaixador 
Lusardo e o Direito de Asilo. Resolveu 
trancar a Embaixada do Brasil às vítimas 
de Perón". 

2. Em resposta, cabe-me informar a 
Vossa Excelência de que a noticia carece 
de fundamento, tendo o Encarregado de 
Negócios do Uruguai em Buenos Aires, ao 
saber da mesma, visitado o Embaixador do 
Brasil, a quem entregou a seguinte 
declaração: "O Encarregado de Negócios a 
i. do Uruguai, com referência a uma 
publicação do diário "Correio da Manhã", 
do Rio de Janeiro, edição de 8 do corrente, 
relacionada com fatos que poderiam haver 
ocorrido na Embaixada do Brasil em 
Buenos Aires, declara que, 
desconhecendo-os totalmente, não os 
poderia haver comunicado à sua 
Chancelaria, Buenos Aires, 10 de julho de 
1953". 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos da minha 
alta estima e mais distinta consideração. – 
Vicente Rão. 

A sua Excelência o Senhor Senador 
Alfredo Neves, Primeiro Secretário do 
Senado Federal. 

 
Ao Requerente 

 
Da Câmara Municipal de Rio Bonito 

Estado do Rio, encaminhando cópia da 
circular enviada – às Câmaras Municipais 
do Estado do Rio, solicitando apôio para a 
reivindicação das imunidades 
parlamentares negadas aos Vereadores 
àquelas Casas, pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio. 

Da Câmara dos Deputados: 
Rio de Janeiro, em 23 de julho de 

1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei n. 
3.105-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 14.000,00 
(quatorze mil cruzeiros) para pagamento do 
auxilio ao Hospital Virgilio Pereira, de 
Barreiro, Estado de São Paulo. 

Aproveito o ensejo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida – 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, 

DE1953 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Saúde, o 
crédito especial de Cr$ 14.000,00, para 
pagamento do auxilio ao Hospital Virgílio 
Pereira de Barreiro, Estado de São Paulo. 

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

autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 14.000,00 (quatorze mil cruzeiros), 
para atender ao pagamento de auxílio, 
correspondente ao exercí- 

cio de 1951, a que tem direito o Hospital 
Virgílio Pereira de Barreiro, Estado de São 
Paulo. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

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

 
A Comissão de Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 23 de julho de 

1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de lei número 
2.901-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que modifica o § 2º do Decreto-
lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938 – 
Código de Justiça militar. 

Aproveito o ensêjo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, 

DE 1953 
 

Modifica o § 2º do art. 19 do Decreto-
lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938 – 
Código de Justiça Militar. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O § 2º do art. 19 do Decreto-lei 

nº 925 de 2 de dezembro de 1938, passa a 
ter a seguinte redação: 

"§ 2º Entre os dias 1 e 5 do último mês 
de cada trimestre, o Auditor, na sede  
da Auditoria, a portas abertas, presentes  
os juizes do Conselho permanente  
do trimestre a terminar, o promotor  
e o escrivão, depois de lançar em  
cédulas os nomes dos oficiais  
relacionados e de as recolher a uma  
urna, sorteará os juizes militares para o 
Conselho Permanente de Justiça a 
organizar-se. 

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

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

LEGISLAÇAO CITADA 
 
DECRETO-LEI Nº 925 – DE 2 DE 

DEZEMBRO DE 1938 
 

O Presidente da República, nos 
têrmos da Constituição Federal de 10 de 
novembro de 1937, no uso das atribuições 
que esta lhe confere, resolve mandar que 
se observe, desde já, no Exército e na 
Marinha, o Código da Justiça Militar, que 
com êste baixa. 

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 
1938. – Getúlio Vargas. – Eurico G. Dutra. 
– Henrique A. Guilherme de 1953. 

Rio de Janeiro, em 23 de julho 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho a 

honra de enviar a Vossa Excelência, a fim 
de que se digne submetê-lo à consideração 
do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 
2.939-A, de 1953, da Câmara dos 
Deputados, que modifica o art. 7º da Lei 
número 1.815, de 18 de fevereiro de 1938. 

Aproveito o ensêjo para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – 
Ruy Almeida, 1º Secretário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 195, 

DE 1953 
 

Modifica o art. 7º da Lei número 1.3.5, 
de 18 de fevereiro de 1953. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art: 1º O art. 7º da Lei número 1.816, 

de 18 de fevereiro de 1953, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 7º E' abolida a cobrança das 
taxas estabelecidas no art. 3º e no 
parágrafo único do art. 12 do 

Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
20.491, de 24 de janeiro de 1946. 

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

 
A Comissão de Finanças 

 
LEGISLAÇAO CITADA 

 
LEI Nº 1.815, DE 18 DE FEVERElRO 

DE 1953 
 

Art. 7º – E' abolida a cobrança das 
taxas estabelecidas no Art. 3º e no 
parágrafo único do Art. 12 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
20.941, de 21 de janeiro de 1946. 

 
Rio de Janeiro, em 23 de julho de 

1953. 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho 

a honra de enviar a Vossa Excelência, 
o fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 2.527-A de 1953, da 
Câmara dos Deputados que concede 
isenção de direitos de importação e 
mais taxas aduaneiras para um micro-
ônibus rural, marca Chevrolet, 
destinado às Missões Franciscanas do 
Estado de Alagoas. 

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 

196, de 1953 
 

Concede isenção de direitos de 
importação e mais taxas aduaneiras 
para um micro-ônibus rural, marca 
Chevrolet, destinado às Missões 
Franciscanas do Estado de Alagoas. 

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

direitos de importação e mais  
taxas aduaneiras, exceto a de 
previdência social, para um  
micro-ônibus rural, marca  
Chevrolet, a ser importado dos  
Estados Unidos pelo Guardião  
do Convento de São  
Francisco de Penedo, e destinado  
às Missões Franciscana do Estado  
de Alagoas. 

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

As Comissões de Economia e de 
Finanças. 

 
Rio de Janeiro, em 23 de julho de 

1953 
SENHOR SECRETÁRIO: – Tenho 

a honra de enviar a Vossa Excelência, 
a fim de que se digne submetê-lo à 
consideração do Senado Federal, o 
Projeto de Lei nº 3251-A de 1953, da 
Câmara dos Deputados que aprova o 
contrato celebrado entre o 
Departamento Federal de Compras e a 
firma Byington & Cia. 

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

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 60, de 1953 

 
Aprova o contrato celebrado entre 

o Departamento Federal de Compras e 
a firma Byington & Companhia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º E' aprovado o contrato 

celebrado, em 23 de dezembro de 
1952, entre o Departamento Federal de 
Compras e a firma Byington & Cia., 

para fornecimento ao Serviço de 
Informação Agrícola de um aparelho de 
Transmissão de Rádio Difusão. 

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

As Comissões de Constituição e 
Justiça de Finanças 

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

Tem a palavra o nobre Senador 
Domingos Velasco, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (*): – 
Sr. Presidente, na sessão do dia 23 do 
corrente tive oportunidade de ler alguns 
documentos aprovados pela Convenção 
Nacional do Partido Socialista Brasileiro, 
realizada em São Paulo nos dias 10, 11 
e 12 do mês em curso. E prometi que 
leria, em seguida, documento também 
aprovado naquela assembléia, versando 
a questão agrária. 

O manifesto que o Partido 
Socialista Brasileiro lançou no sentido 
de convidar os demais Partidos e outras 
agremiações políticas a formarem uma 
Frente de Ação Democrática, 
consignava um programa de ação 
imediata, cujo item I se referia à reforma 
agrária, baseada nos princípios objetivos 
que a 5ª Convenção do Partido 
Socialista Brasileiro acaba de adotar e 
que constituirão parte integrante do 
referido programa. 

O ponto de vista dos socialistas 
com referência à questão agrária está 
consignado no seguinte documento, 
redigido por uma comissão composta 
dos Srs. Fúlvio Abrahan, de São Paulo, 
Deputado Aluízio Campos, da Paraíba, 
Aluízio Sá Peixoto, de Goiás, Deputado 
Arélio Viana, de Alagoas e Deputado 
Cândido Norberto, do Rio Grande do 
Sul. 

A Convenção Nacional aprovou, por 
unanimidade, êsse documento, que 
passo a ler: 

“O Partido Socialista Brasileiro, 
pronunciando-se sôbre a questão 
agrária na atual conjuntura econômica 
brasileira, reafirma a sua determinação 
de lutar pela socialização progressiva da 
terra e recomenda como programa de 
ação imediata; 

1º) que a Constituição Federal seja 
reformada, de modo a possibilitar a 
indenização das terras desapropriadas 
por interêsse social em títulos emitidos 
pelo poder desapropriante, resgatáveis 
parceladamente; 

2º) que sejam estabelecidos limites 
legais para justa indenização à base do 
custo histórico do imóvel improdutivo e 
com exclusão das valorizações 
decorrentes de obras e serviços 
públicos; 

3º) que sejam reduzidos para dez e 
cinco anos, respectivamente, os prazos 
de usocapião entre ausentes e entre 
presentes, em favor dos agricultores que 
efetivamente produzem nas terras 
ocupadas; 

4º) que sejam apoiadas tôdas as 
iniciativas de facilitar a desapropriação 
por interêsse social e o arrendamento 
compulsório das terras improdutivas, 
mal aproveitadas ou exploradas em 
desacôrdo com o bem estar social, – 
especialmente os princípios constantes 
do esbôço da lei de acesso à exploração 
agrícola, nos têrmos em que foi 
apresentado à Comissão Nacional de 
Política Agrária; 

5º) que sejam sistematicamente 
combatidos os processos de exploração 
do trabalhador rural, notadamente os 
elevados preços de arrendamento 
particular e as socialmente injustas 
percentagens de parceria agrícola 
(arrendo, meiação, etc.), que sòmente 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador 
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coluna ilegível de imprensa e de rádio, abolição dos favores 
oficiais às empresas jornalísticas". 

Minha atitude fora do Senado, como 
nesta tribuna, é pautada pelo que decide meu 
Partido, ao qual sou fiel no exercício dêste 
mandato, o mesmo se passando na minha 
vida particular. 

Assim se explica, em definitivo, que, em 
face dos inquéritos parlamentares sôbre 
atividades da imprensa, em relação ao Banco 
do Brasil, minha posição não é ditada por 
mim, pessoalmente, mas pela convenção 
nacional do Partido Socialista. Somos 
contrários ao monopólio da imprensa ou do 
rádio, seja êle exercido por quem fôr: somos 
contra os favores oficiais às empresas 
jornalísticas. Esta é a atitude que sempre 
mantenho e manterei fora do Senado ou 
nesta tribuna, doa a quem doer, Sr. 
Presidente, porque é a orientação do Partido 
Socialista. (Pausa) 

Aproveitando, ainda, esta 
oportunidade, quero referir-me às 
declarações do Sr. Milton Eisenhower à 
imprensa americana, quando de sua 
chegada aos Estados Unidos. 

Devo lê-las ao Senado porque estou de 
pleno acôrdo com S. Ex.ª. Elas coincidem 
plenamente com as decisões do Partido 
Socialista Brasileiro e com o que tenho 
sustentado nesta tribuna e pela imprensa. 

Diz o Sr. Milton Eisenhower: 
"Deve existir mútuo respeito pela cultura 

e instituições de uns e outros, o que significa, 
entre outras coisas, que devemos cumprir o 
nosso solene compromisso de não 
intervenção nos assuntos internos das 
Repúblicas irmãs". 

Este é um ponto pelo qual sempre 
me tenho bride; e condeno a atitude de 
Itamarati, quando toma posição 
caudatária de qualquer govêrno 
estrangeiro. 

Quanto à cooperação econômica, Sr. 
Presidente parece-me que o Sr. Milton 
Eisenhower aprendeu alguma coisa de 
fundamental na visita que fez aos países 
latino-americanos. 

Diz S. Ex.ª: 
"Deve existir uma cooperação 

econômica mutuamente benéfica. A América 
do Sul se acha em ilegível era de 
surpreendente progresso, e se requer capital 
para seu desenvolvimento. A maior parte dos 
pedidos pode e deve ser satisfeita pelas 
inversões particulares, principalmente 
oriundas de economias particulares: 

Está ilegível certo. Há ilegível 
particulares que devam ilegivel por capitais 
particulares ilegivel, determinados ilegível 
que, países sub-desenvolvidos ilegível 
Brasil, sómente podem ser realizadas pelo 
Estado.. Este desempenha, então o papel 
de pioneiro, abrindo caminho para que, 
através dele se desenvolva a iniciativa 
privada. 

É o que sustenta o Sr. Milton 
Eisenhower quando declara: 

Todavia, em alguma situações, a 
inversão pública, em parte do exterior, 
deve facilitar um desenvolvimento 
equilibrado, ao custear serviços básicos, 
como os de transportes e de 
comunicações, e isto por sua vez, deve 
estimular ainda mais as inversões 
particulares. 

Vê, V. Ex.ª Sr. Presidente, que o ponto 
de vista sustend ilegível ponto de vista 
sustentado pelos nacionalistas do Senado, 
sobretudo pelar turma dos "tupiniquins" é 
hoje aceita pacificamente pelo Sr. Milton 
Eisenhower no sentido de que 
determinados empreendimentos, 
fundamentais nos países sub-desenvolvidos 
sómente podem ser atendidos pela 
iniciativa pública... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Muito bem. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – ...ou 
seja pela inversão pública de capitais... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Perfeitamente. 

O SR. DOMINGOS VELASCO: – o que 
está de acôrdo não apenas com a doutrina 
dos "tupiniquins" no Senado, – porque 
verdadeira doutrina, baseada nos 
ensinamentos mais modernos dos 
economistas estudiosos da situação dos 
países sub desenvolvidos – como também é 
o ponto de vista sustentado pelo Partido 
Socialista Brasileiro no documentos que tive 
ocasião de ler, nesta tribuna na sessão de 23 
do corrente. 

Diz um dos itens do referido documento: 
"V – Planejamento do desenvolvimento 

industrial, nos setores básicos, com a 
participação do capital nacional e estrangeiro 
em condições de igualdade, impedindo a 
formação de monopólios e a evasão de 
capitais mediante legislação adequada". 

Sr. Presidente, sustentamos a 
necessidade do capital estrangeiro para o 
desenvolvimento das nossas riquezas, 
mediante justa remuneração, para aqui se 
fixar e criar melhores condições de vida para 
o povo brasileiro. Foi precisamente o que 
declarou o Sr. Milton Eisenhower, 
acentuando que esta ajuda econômica – em 
parte feita por particulares através da 
iniciativa privada, e, em parte, pelo Estado, 
mediante a inversão pública deverá existir em 
tôrno de uma definição comum e da adesão a 
propósitos iguais, inclusive do urgente 
objetivo da paz da elevação dos níveis de 
bem estar e da supremacia dos valores 
espirituais. O emprêgo do capital estrangeiro 
não deve visar exclusivamente ao lucro. Na 
fase em que estamos de uma economia 
capitalista, reconhecemos que o lucro é a 
suprema atração. Entretanto com o emprêgo 
do capital, devemos visar a alguma coisa 
sôbre a qual nunca se pensou: o bem-estar 
social, a melhoria das condições de vida e a 
elevação material e espiritual do homem. 

Sr. Presidente, desta tribuna congratulo-
me com o Sr. Milton Eisenhower que, depois 
de percorrer os países latino-americanos, 
chegou a algumas das condições que nós 
nacionalistas, temos sustentados nesta Casa. 
Se o govêrno, os capitalistas ilegível o povo 
norte-americanos ilegível de que, nos pontos 
por mim referidos, o Sr. Milton Eisenhower 
está ilegível interpretando a realidade dos 
fatos nos países sul-americanos, acredito 
que êsse entendimento se traduzirá em 
melhoria apreciável das relações entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

Estas, Sr. Presidente, as declarações 
que desejava fazer. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mozart 
Lago, segundo orador inscrito. 

O SR. MOZART LAGO: – Sr. 
Presidente, prevendo os debates que 
amanhã se travarão nesta Casa em tôrno do 
Projeto do Lei da Câmara número 309 de 
1952, que estabelece o salário mínimo dos 
jornalistas, aproveito este vagar do 
expediente para lêr ao Senado o parecer do 
nosso eminente colega Senador Gomes de 
Oliveira proferido na Comissão de 
Constituição e Justiça quando designado 
como relator da matéria. 

Na reunião de ontem da Comissão  
de Constituição e Justiça, êste parecer  
não chegou a ser votado nem ao  
menos defendido pelo seu eminente  
autor, que se encontra acamado; e também 
não foi publicado no "Diário do Congresso 
Nacional". 

Diante do ocorrido naquele  
órgão técnico, entendo que o  
pensamento dêsse nosso nobre colega – 
principalmente porque contrário ao voto pro- 
 

ferido pela Comissão de Constituição e Justiça 
– deve ser conhecido do Senado e, através do 
seu órgão de publicidade, de tôda a Nação. 

Sr. Presidente, passo a ler parecer 
proferido pelo nobre Senador Gomes de 
Oliveira: 

"1 – Começa o projeto estabelecendo em 
favor de quantos trabalham em emprêsas 
jornalísticas, a remuneração mínima para cada 
função, pôr categorias geográficas, conforme a 
tabela anexa". 

Define-se, a seguir, a emprêsa jornalística 
e o jornalista com as várias especificações 
dêste. 

Exclui-se de qualquer incompatibilidade, a 
função de jornalista com qualquer outra, ainda 
que pública, salvo a compatibilidade de horário. 

Dispõe-se que o regime de contrato 
individual é o de mensalista, com a duração 
máxima de 5 horas por dia ininterruptas, á noite 
ou ao dia. 

Daí para cima, o trabalho será 
considerado extraordinário, sendo que, depois 
das 23 horas, será pago com aumento de 30%. 
Concede-se um aumento de 50% aos 
jornalistas que não forem beneficiados por esta 
lei. 

Manda-se estender os benefícios aos que 
exercerem funções idênticas no serviço público. 
Estabelece ainda o projeto, que a aplicação 
desta lei não será motivo para redução de 
salário, ou rebaixamento de categoria, nem para 
prejudicar direitos adquiridos. 

Dá aos sindicatos de Jornalistas 
atribuições de órgãos auxiliares do Poder 
público, na fiscalização para fiel ofício, junto ao 
órgão competente contra a lesão de direitos dos 
seus associados, bem como designar 
comissões sindicais de redação com poderes 
de representá-los na sua função fiscalizadora. 

Estabelece afinal, a forma de constituição 
de Comissões de reestruturação dos quadros 
de jornalistas, pelo Ministro do Trabalho, as 
quais serão regionais por Estados ou Territórios. 

À Comissão com sede no Distrito Federal 
caberá rever as tabelas anexas, de três em três 
anos, levando em conta os índices de custo de 
vida. 

Confere-se ao Tribunal Superior do 
Trabalho a atribuição de ilegível de recurso 
contra as novas ilegível no Ministro do Trabalho 
a de ilegível as duvidas suscitadas pela 
execução desta lei. 

 
ilegível na Câmara dos Deputados 
 
2 – O projeto mereceu, na Comissão de 

Justiça da Câmara, o mais ilegível, salientando-
se, entre as duas correntes ali ilegível, os 
pareceres dos Deputados Vieira Lins ao Lúcio 
Bittencourt, favoráveis à sua 
constitucionalidade, e o do Deputado Daniel 
de Carvalho, contrário. 

As objeções opostas ao projeto, constam 
do parecer deste último e podemos resumí-las 
da seguinte forma: 

a) Infringir-se o princípio da livre iniciativa e 
consequentemente, o da liberdade de contrato 
entre empregados e empregadores; 

b) Viola-se aí, o princípio da igualdade 
perante a lei, estabelecida na Constituição – art. 
141 nº I, pois criam-se direitos, garantias e 
benefícios especiais em favor de um grupo de 
trabalhadores, esquecendo a outros, 
contrariando, ainda o dispôsto no artigo 158, 
parágrafo único da mesma Constituição; 

c) Atenta-se contra o conceito de salário 
mínimo fixado pela Constituição, 
estabelecendo-se antes, um salário profissional; 

d) Fere as atribuições do Poder Judiciário 
nos seus tribunais trabalhistas, quando pretende 
estabelecer salários, como ato legislativo, 
independentemente dêles e das partes 
interessadas. 

Contestando-os, os Deputados Vieira Lins 
e Lúcio Bittencourt oferecerem argumentos que 
se fortalecem com a invocação de julgados dos 
nossos Tribunais – Superior Tribunal de 
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Trabalho e Supremo Tribunal Federal – bem 
como de tribunais e tratadistas estrangeiros, 
sobretudo americanos. 

Estudada, detidamente, a matéria, 
passamos a encarar aquelas objeções, e em 
face da Constituição e à luz, modesta 
embora, do nosso próprio raciocínio. 

 
PARECER 

 
3 – Não há invocar, a esta altura da 

evolução a que chegamos, no conceituar os 
direitos individuais em face do novo direito 
social, não há invocar mais, no regime da 
livre iniciativa, a liberdade contratual como 
princípios intangível. 

No campo social aí estão as leis sociais 
a atestar os novos conceitos – O Estado tem 
suprido e supre, frequentemente, a 
debilidade de uma das partes nas relações 
do trabalho para ditar, em leis condições em 
favor do trabalhador. 

Não há dúvida de que a Constituição 
(art. 145) adotou o princípio da livre iniciativa 
em nossa vida econômica; mas o fez sob 
várias condições, a começar pela de que ela 
arrimada como é no poder do capital, não 
esqueça o valor do trabalho. 

E os vários direitos e vantagens que 
consigna, a Constituição não impede que 
outros sejam acrescidos aos trabalhadores, 
antes admite que o sejam – pois tem em vista 
a melhoria da condição de vida dêles (art. 
157). 

Assim pois, quando concede um salário 
mínimo ao trabalhador, não impede que o 
legislador ordinário estabeleça outras bases 
de salários acima dêsse mínimo – salário 
comum ou profissional – não importa. 

Admitamos, porém, para argumentar – 
que, só pudessemos estabelecer um salário 
mínimo. 

Caberia indagar – que é salário 
Mínimo? 

Leva-nos inconstituição a entender que 
esse é o salário "capaz de satisfazer, 
conforme as condições de cada região, às 
necessidades normais do trabalhador e de 
sua família". 

Poderíamos desde logo, indagar se as 
necessidades normais do trabalhador são 
iguais para todos. Começa por serem elas 
desiguais, conforme o número de filhos ou de 
dependentes de cada trabalhador numa 
mesma categoria funcional. 

Depois, como já se desfez, na própria 
Rússia, a ilusão de que todos os indivíduos 
deveriam perceber salário igual, haveremos 
de considerar as funções de cada um, na 
emprêsa industrial, para remunerá-los, 
conforme as responsabilidades dos 
respectivos cargos. 

Nem se paga um técnico, numa função 
especializada, o mesmo que se paga a um 
operário de serviço comum. 

Só seria desigual, pois, o tratamento 
igual de atividades desiguais. Será o que se 
esteja verificando na vida comercial e 
industrial, pois não é raro vêr dois ou mais 
empregados fazendo o mesmo serviço, mas 
uma percebendo menos do que outros. E o 
que o Projeto visa é corrigir fatos tais, ou 
impedir que ocorram. O verdadeiro salário 
mínimo portanto, há de ser o chamado 
salário mínimo profissional, isto é: aquele que 
remunere o trabalhador conforme a sua 
capacidade profissional, na base do valor do 
seu trabalho, de um mínimo das 
necessidades que êle se tenha criado, no 
"standard" de vida a que a sua profissão o 
acostumou, a êle e à sua família. 

4 – Também não nos parece que tenha 
sido violado o principio de igualdade entre os 
trabalhadores, criando-se, distinção entre 
êles, quando se conferem garantias em favor 
de uns, sem o fazer a outros. 

Antes de mais nada, havemos  
de acentuar que, fazendo-o com relação  
aos jornalistas, não o estaremos  
negando a outras categorias profissionais. 
Nem será nunca possível encararem-se,  
num só ato, tôdas essas ca- 
 

tegorias ainda que a tôdas quiséssemos 
conferir tais vantagens, estruturando-as por 
forma semelhante. 

Ao demais: entre atividades diferentes, 
ou grupos profissionais diversos, as 
condições de trabalho hão de ser, 
necessàriamente, diferentes. 

Não poderíamos pois, entender o parágrafo 
único do artigo 157 da Constituição, quando proíbe 
distinção entre o trabalho manual ou técnico e o 
trabalho intelectual, no que concerne a direitos, 
garantias e benefícios, não o poderíamos entender 
no sentido de que uns não possam ganhar mais 
do que outros, ou de que outras condições de 
trabalho devessem ser idênticas. Isso seria 
incompreensível, mesmo entre as várias profissões 
manuais ou técnicas. 

Haveremos pois, de entender o 
pensamento do Constituinte, no redigir 
aquêle parágrafo do artigo 157, no sentido, 
antes de mais nada, de levar o conceito de 
profissão manual ou técnica à altura do das 
profissões intelectuais, num país onde são 
ainda vivos os resquícios de preconceitos 
criados pêla escravatura, ou por uma elite de 
doutores contra os trabalhos materiais. 

Depois, completaremos a interpretação, 
entendendo as expressões ''direitos, garantias e 
benefícios" como sendo aquelas prerrogativas 
que dizem com o homem como trabalhador em 
si, sem considerar o seu trabalho 

Assim, estaria ferido aquele princípio de 
igualdade se se concedessem aposentadorias, 
férias, repouso semanal, ou estabilidade a uns e 
não a outros trabalhadores. 

5 – Quanto à competência do Poder 
Legislativo para regular a matéria, não vemos 
o que opôr-lhe. 

A Constituição, no seu art. 123, define a 
Justiça do Trabalho, como sendo o órgão 
destinado a conciliar e julgar as controvérsias 
oriundas, das relações de trabalho. E que 
relações serão estas? São, diz aquele texto, 
aquelas regidas por lei especial. 

Ao Legislativo, pois, ficou a ressalvada 
a atribuição normal de fazer as leis 
reguladoras daquelas relações. 

E quando a Constituição conferiu, 
àquela Justiça, no parágrafo 1º dêsse mesmo 
artigo, a faculdade de estabelecer normas e 
condições de trabalho, o fêz, condicionando-
o aos casos que a lei especificasse. 

Ao legislador ordinário pois, não foi 
retirada nenhuma das faculdades que lhe são 
inerentes. 

É de esperar que êste não abuse dos 
seus poderes, fazendo leis inconvenientes, 
liberalizando aos trabalhadores, ou 
empregados, benefícios que não possam 
ser suportados pelas emprêsas. 

E, se combatemos os privilégios existentes 
na sociedade em geral não poderíamos favorecer 
situações que criassem privilegiados, entre as 
próprias classes trabalhadoras. Haveremos por 
isso de ser cautelosos na concessão de vantagens 
e favores. 

Mas, isso é questão de mérito que à 
Comissão de Legislação Social cabe estudar 
e resolver. 

6 – Somos assim pela 
constitucionalidade do projeto". 

Como ouviu V. Ex.ª, Sr. Presidente, o 
nosso nobre colega Senador Gomes de Oliveira 
conclui seu voto – que deixou de ser parecer – 
considerando constitucional o Projeto de Lei; e 
ao terminá-lo, apreciando a proposição apenas 
do ponto de vista constitucional, declara que à 
Comissão de Legislação Social competia falar-
lhe sôbre o mérito. 

Foi exatamente o que fez o eminente 
colega Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
proferindo parecer também infelizmente 
rejeitado pela Comissão de Legislação 
Social, o qual, sôbre seu brilhante, analisa 
todos aquêles pontos que levaram a 
Comissão da Constituição e Justiça a 
considerar, na sua essência, inconstitucional 
o Projeto. Vale dizer, se o nosso ilustre 
colega Senador Ferreira de Souza não 
houvesse, ao proferir voto único, tomado 
quase inteiramente as duas horas do  
prazo concedido às Comissões da 
 

Constituição e Justiça e de Legislação Social 
em reunião conjunta, estou certo de que, 
emitido o perecer do Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, a Comissão de Legislação Social 
teria concordado com S. Ex.ª. Basta dizer 
que o ilustre representante do Rio Grande do 
Norte apresentou emendas supressivas de 
todos os artigos da proposição que o 
Senador Ferreira de Souza e mais juristas da 
Casa reputam inconstitucionais. 

Sr. Presidente, nesta quase irmandade 
em que o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti e eu vivemos nesta Casa e que, 
graças a Deus, se solidificou na defesa dos 
interêsses dos nossos queridos colegas de 
imprensa, eu inscrevi S. Ex.ª juntamente 
comigo, para que tenha oportunidade de, 
também, dar ao Senado conta do seu 
brilhantissimo parecer, e, assim, amanhã 
votemos o Projeto com pleno conhecimento 
do assunto (Muito bem). 

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

Com a palavra o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, terceiro orador 
inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (*): 
– Sr. Presidente, poderia não trazer ao 
conhecimento desta Casa o meu voto vencido 
na Comissão de Legislação Social em derredor 
do Projeto que define e regula a condição 
jurídica dos jornalistas; e poderia fazê-lo por 
vaidade, que aliás não tenho. Verifico, porém, 
que razões de superior interêsse público, no 
momento, impõem que o Senado e a Nação 
conheçam os têrmos do parecer que ofereceria 
como relator, a fim de proferirem, quando 
oportuno, seu julgamento decisivo. 

Sr. Presidente, assoalha-se de tal 
forma defeituoso o Projeto que não poderia 
ser salvo, restando apenas fulminá-lo com o 
golpe mortal da inconstitucionalidade. 

Contesto fundamentalmente êste ponto 
de vista. 

Com efeito, o Projeto apresenta defeitos e 
talvez defeitos graves; mas para que nos 
servirão as normas regimentais desta Casa, para 
que servirá a competência que todos temos de 
oferecer emendas, escoimando os defeitos das 
proposições, ainda que dos mais graves? 
Serviriam para criar, na espécie, legislação 
favorável aos jornalistas desamparados, 
redatores de jornais, repórteres, revisores, aos 
rádio-telefonistas, telefonistas, arquivistas, 
bibliotecários, enfim, a todos aquêles à mercê 
dos que exploram a indústria jornalística em 
nosso país. 

Neste sentido orientei o parecer da 
Comissão de Legislação Social, tendo em conta 
as altas responsabilidades que pesam sôbre os 
seus membros e a compreensão nítida de 
deveres assumidos perante a coletividade, na 
defesa de pontos de vista vitoriosos não só no 
nosso país como também na consciência 
universal. 

Não é oportuno, já agora, discutir a 
matéria. Não fujo, entretanto, de declarar, que, 
vencido na Comissão de Legislação Social, 
conseguiram os opositores do Projeto retirar-me 
o direito de falar, amanhã, talvez duas horas, 
para sustentar o meu parecer, em que 
demonstraria não só a utilidade, a conveniência 
da proposição, como também a sua 
constitucionalidade. Reduziram o tempo a dez 
minutos apenas. Em matéria sob regime de 
urgência, é quanto me caberá, como a qualquer 
outro senador, para discutir a proposição. 

Eis o motivo que me leva, neste 
momento, a proceder, para conhecimento 
urbi et orbi, à leitura de meu modesto e 
obscurissimo parecer, no qual, modéstia à 
parte, se acham resolvidas tôdas as 
objeções, e indicados todos os remédios 
capazes de salvar o projeto. 

Devo acrescentar que meu parecer foi 
publicado, para estudo, no "Diário do 
Congresso Nacional" de 9 de dezembro do 
ano passado, aliás com graves incorreções. 
Muitos dos emi- 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

nentes colegas desconheciam esse 
parecer, inclusive meu ilustre e ilegível  
amigo, Senador Anisio Jobim. S. Ex.ª, na 
sessão de ontem, demonstrou apenas 
sôbre êle haver passado uma vista 
perfunctória. 

Devo ainda dizer, Sr. Presidente, 
que, por ocasião da reunião conjunta  
das Comissões de Constituição e  
Justiça e de Legislação Social, o  
nobre Senador Aloysio de  
Carvalho sugeriu a necessidade da  
leitura do parecer, para conhecimento 
daquela entidade técnica; mas não foi 
possível, dada a exiguidade do tempo 
disponíveI. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Daí o inconveniente das urgências. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não contesto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
V. Ex.ª está exatamente localizando um 
ponto que é argumento de primeira água 
contra as urgências, sobretudo para 
projetos da importância do que Vossa 
Excelência está considerando. Não 
assinei o Requerimento.de urgência e 
contra êle votei. V. Ex.ª, entretanto, deu-
lhe seu voto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Equívoco de V. Ex.ª. A única coisa que não 
fiz foi assinar o requerimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não afirmei houvesse assinado o 
Requerimento; disse que V. Ex.ª lhe deu voto 
favorável. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Não posso dizer se votei a favor, porque não 
guardo de memória o fato. 

Sr. Presidente, prestado este 
esclarecimento, desejo dar conhecimento ao 
Senado do meu parecer. Ei-lo: 

"Cabe-nos relatar o Projeto número  
308, de 1952, originário da Câmara  
dos Deputados, onde tomou o nº 11-g,  
de 26 de março de 1951. 

E' da lavra do eminente Deputado Dario 
de Barros. 

Na Comissão de Legislação Social, o 
ilustrado Deputado Breno da Silveira 
ofereceu-lhe um substitutivo. 

A matéria viu-se largamente  
debatida, seja na Comissão aludida, seja  
na Comissão de Constituição e Justiça,  
sob o aspecto constitucional e específico  
dos interêsses sociais com votos 
eruditos, ora contra e ora a favor  
de alguns dos expoentes daquela  
Casa do Parlamento. 

Agora, porém, obediente a fôrça  
das circunstâncias, tendo a controvérsia 
suscitada já desbravada pelo esfôrço  
alheio, o que, sobremodo, aligeira  
nosso favor, nos esforçaremos para  
seguir, quanto possível, a trilha  
que palmilharam com admirável 
segurança. 

Bem pesado é o encargo de  
opinar sôbre a confecção de lei  
que se destina a definir o jornalista,  
seus direitos, suas obrigações e  
vantagens. Traçar-lhe, afinal, as  
atividades, classificando-as e  
fixando-lhes a remuneração ou  
Salário. 

Entre diversos caminhos, dada  
a angústia do tempo, pois a legislatura  
está apenas a poucos dias do encerramento, 
escolhemos o mais simples, o mais  
direto, pondo a margem, pelas  
razões expostas, considerações que  
seriam fartamente conceituosas, porém  
com sacrifício, talvez, da decisão,  
ainda neste ano, da matéria do plenário. 

Penetremos portanto, sem rodeios, no 
exame que nos ilegível. 

Art. 1º: 
Ao art. 1º e parágrafo único nada temos 

a opor. 
Art. 2º: 
Relativamente ao artigo 2º, que  

define emprêsa jornalística, ilegivel- 
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têm dois parágrafos. Pelo parágrafo 1º, 
para os efeitos da lei, equiparam-se às 
emprêsas jornalísticas as "Secções ou 
Serviços de outras emprêsas ou 
entidades privadas", nas quais se 
exerçam as atividades mencionadas 
neste artigo. E também "as de 
radiodifusão e as de propaganda 
comercial em suas secções destinadas à 
redação de notícias, comentários ou 
publicidade". 

Pelo parágrafo 2º, está esclarecido, 
que no conteúdo do artigo, do parágrafo 
1º se compreendem "todos os serviços 
jornalísticos, sejam êles falados, escritos 
ou transmitidos por imagem". 

Não há, também, o que imaginar. 
Artigo 3º: 
O artigo 3º conceitua o jornalista. 

Caracteriza-se a função dêstes pela 
remuneração e a habitualidade. O seu 
mistér é o que ali se indica. Incluem-se 
também na renumeração aquêles que 
exercitam a recepção radio-telegráfica e 
telefônica de noticiário nas redações de 
emprêsas jornalísticas; os que tem como 
função a organização e conservação 
cultural e técnica do arquivo redatorial, 
bem como a organização, orientação e 
direção de todos êsses trabalhos e 
serviços. 

Aceitando a definição, chocou-nos, a 
primeira vista, incluirem-se, entre os 
jornalistas, os radio-telegrafistas e os 
telefonistas. Procuramos entrar em 
contato com elementos ligados a jornais, 
de modo a esclarecer-nos a dúvida. 
Ficamos sabendo que, na vida 
jornalística, aquêles que exercem essas 
atividades são todos êles treinados na 
profissão. E' fundamentalmente uma 
especialização. Os que transmitem, logo 
vão redigindo, e não podem ser 
confundidos, como alguns supõem, com 
meros telefonistas. Devem estar 
habituados no exercício da profissão, de 
maneira a exercê-la com facilidade. Na 
Agência Meridional, por exemplo, há 
telefonistas que há anos trabalham nesta 
especialidade. Não se deve confundir os 
telefonistas em geral com aquelês que 
trabalham no setor especializado da 
emprêsa. O telefonista, que se tem em 
vista – repitamos – é o que exerce a 
profissão na imprensa, no setor 
especializado desta. 

Basta dizer que o jornal muito 
depende disso, isto é, do telefonista 
que transmite o noticiário por êsse 
meio. E não é de somenos salientar 
que o grosso do noticiário dos 
vespertinos é transmitido, das fontes 
de coleta, por um redator com prática 
de transmissão pelo telefone e 
recebido por outro também 
especializado nessa função. 

Da mesma sorte, no que se refere ao 
rádio-telegrafista ou ao rádio-telefonista, 
frízaremos que a sua tarefa, nos jornais, é 
feita por pessoas que transmitem com a 
mesma capacidade e conhecimento, 
inclusive de línguas. A "France Press", 
por exemplo, transmite notícias da França 
a Buenos Aires. Mas essa transmissão é 
feita por meio de código, a fim de 
desnortear os que pretendem colhê-las 
sem autorização. Entretanto, os que 
podem fazê-lo, dispondo dêsse código, 
devem estar aptos a compreender 
ilegivel de maneira rápida, a transmissão. 
Trata-se, como se vê, de uma 
especialidade. Receber, traduzir e redigir. 
E tudo isso com a rapidez que a vida nos 
grandes jornais exige. Êsse rádio-
telegrafista recebe e traduz pela 
experiência, dando imediatamente, a 
forma de notícia. Isto é o que se  
faz também no Rio para os Es- 
 

tados. E aquêles que não têm o seu 
representante, poderão fazê-lo pela 
United Press, que já dispõe de pessoal 
habilitado para êsse fim. 

Examinemos, finalmente, a situação 
do arquivista. 

As opiniões que colhemos através de 
algumas indagações foram geralmente 
favoráveis à inclusão dos arquivistas na 
conceituação de jornalista para os fins 
desta lei. 

Para elucidação, passemos a 
registrar uma opinião contrária. 

Disse-nos o interpelado: arquivista 
não deve ser jornalista porque a sua 
função é material, não existe, em 
princípio, nenhuma especialização, isto é, 
deve ter alguns conhecimentos, mas 
função apenas banal." 

Outra opinião, sendo favorável: "O 
arquivista é figura necessária ao jornal, 
dada a acuidade com que vê a finalidade, 
o objetivo do jornal, com o verdadeiro 
senso jornalístico, auxiliando, com grande 
vantagem, o redator na informação para o 
público. Possui também capacidade 
intelectual, com verdadeira intuição 
compreendendo o pedido que lhe é feito e 
facilita imediatamente o interêsse do 
jornal". 

Inclinamo-nos pela unidade 
jornalística, consubstanciada na emprêsa. 
Os que prestam serviço em caráter 
permanente, para os fins desta lei, não 
devem ser excluídos dos direitos e 
vantagens." 

Eis a razão, Sr. Presidente, que eu 
apresentava para justificar a inclusão dos 
arquivistas – o espírito de necessidade e 
a sua conceituação própriamente dita. 

"Ademais, os arquivistas já existem 
ainda que com o caráter de auxiliar de 
redação, ex-vi da letra (c. art. 4º do 
Decreto-Iei nº 7.037, de 10 de novembro 
de 1944. 

Resta-nos, ainda, uma consideração. 
O projeto Dario de Barros refere no art. 2º 
que considera jornalista quem se dedica à 
"formação e conservação culturais e 
técnicas do arquivo e da biblioteca. Entre 
as funções permanentes incluiu, no art. 
3º, outra (d, arquivista ou bibliotecário. 
Idênticamente, nas tabelas que 
apresentou. E o substitutivo da Comissão 
de Legislação Social, art. 3º, considera 
também jornalista o bibliotecário. E nas 
funções permanentes estão: arquivista e 
bibliotecário, se bem que nas tabelas se 
refira a arquivista ou bibliotecário. 

O art. 3º do projeto remetido ao 
Senado não fala em Arquivo ou 
Biblioteca, porém, declara jornalista 
aquele que se encarrega de "organização 
e conservação cultura e técnica do 
arquivo redatorial." 

Entre as funções aponta, como 
permanente, a de arquivista (artigo 4º nº I) 
inclui a de grupos de bibliotecários. 

Não obstante, nas Tabelas não faz 
referêncial a bibliotecário. 

Oferecemos emenda nº... 
Onde se lê, no nº I, do art. 4º: "e 

arquivista", leia-se: "arquivista ou 
bibliotecário". 

Idênticamente nas tabelas 
respectivas". 

De sorte que, se o jornal não tiver 
bibliotecário, não haverá necessidade, 
mas, se o tiver, êste também ficará 
perfeitamente compreendido. Assim, 
preenchi, com essa emenda, uma lacuna. 

"Os mesmos argumentos aduzidos 
com relação ao arquivista se aplicam 
analógicamente, ao bibliotecário. 

Em resumo, somos favoráveis a 
inclusão, entre os jornalistas, para os fins 
da lei, dos arquivistas referentes a 
bibliotecário. 

Art. 4º: 
Pelo art. 4º ns. I e II, as funções 

desempenhadas por jornalistas 
classificam-se em permanentes e em 
comissão." 

Permanentes as de redator, repórter, 
repórter de setor, revisor, ilustrador ou 
desenhista, repórter fotográfico e 
arquivista. Em comissão, diretor, redator-
chefe, secretário, subsecretário e chefes 
de serviço em geral. 

No parágrafo único esclarece-se que 
a chefia do serviço vem ser a de grupo: 
de redatores, de repórteres, de revisores, 
de ilustradores e desenhistas, de 
repórteres fotográficos, de radio-
telegrafistas e telefonistas e de 
arquivistas e bibliotecários. 

No art. 4º, no nº 1, onde se lê: 
revisor, ilustrador, leia-se revisor, 
conferentes, ilustrador. No parágrafo 
único, onde se lê: a dos revisores, a dos 
conferentes, a dos ilustradores leia-se: a 
dos revisores, a dos conferentes, a dos 
ilustradores. E nas tabelas onde se lê: 
revisor, leia-se revisor e conferente. 

Art. 5º: 
O art. 5º e seus incisos são de 

caráter meramente elucidativo. De 
acôrdo. 

Art. 6º: 
Da leitura do artigo 6º resulta que "os 

jornalistas já classificados nas categorias 
de redator auxiliar e de noticiarista e na 
de repórter auxiliar, pelo Decreto-lei nº 
7.037, passam, com a vigência desta lei, 
os das duas primeiras categorias citadas 
para a de redator e os da terceira 
categoria restante para a de repórter." 

Pelo Decreto-lei citado, o lugar de 
redator auxiliar e o de noticiarista existiam 
como função permanente. (Art. 4º letra 
(b). 

Pelo projeto sob exame suprime-se a 
função de redator auxiliar, a de 
noticiarista e a de repórter auxiliar. E 
manda-se que os titulares passem a 
redator nas duas primeiras categorias e à 
de repórter na última. 

Ergue-se contra isso grande 
celeuma." 

Peço a atenção do Senador para o 
comentário: 

"Aponta-se como intervenção 
arbitrária do Poder Público na vida das 
emprêsas privadas, a fim de promover 
funcionários." 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar 
os tímpanos): – Pondero ao nobre 
orador que faltam apenas dois minutos 
para término do prazo regimental. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (PeIa 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. 
Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente 
na prorrogação da hora do expediente, a 
fim de que o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti possa concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado 
acaba de ouvir o requerimento formulado 
pelo nobre Senador Domingos Velasco. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO 

CAVALCANTI: – Sr. Presidente, 
agradeço ao Senado e ao nobre colega 
esta grande bondade. 

"O argumento realmente impressiona. 
E por isso mesmo examinamos 
concretamente a espécie. No regime do 
Decreto-lei nº 1.037 foram criados, com 
caráter permanente, os lugares de redator 
auxiliar e noticiarista e de repórter auxiliar, 
remuneráveis de acôrdo com a tabela. Por 
esta, o redator auxiliar ganhará pouco 
menos que o redator pròpriamente dito. 

E o noticiarista menos ainda do que 
aquele. 

Com o projeto ficam extintos êsses 
cargos, mas, como é preciso aproveitar 
os seus ocupantes que não poderão ser 
dispensados, desde que permanente a 
função, 

Como determinava o referido 
Decreto-lei. 

"...passam êles, por força do 
dispositivo legal à situação de redator e à 
de repórter respectivamente. 

Os empresários insurgem-se contra o 
que consideram de intervenção indevida, 
apresentando-a como usurpadora de 
prerrogativas de caráter administrativo das 
organizações privadas. Vêm nela a 
promoção de seus empregados efetuadas 
pelo poder público. 

O Projeto de lei n. 11, de 1951, ao 
nosso ver, a modalidade ilegível de 
estatuto dos jornalistas. Reveste-se de 
caráter especial. Leva em conta que se os 
jornalistas não são típicos funcionários 
exercem todavia função de natureza 
pública. 

Basta considerar que o Congresso 
Ihes traça as atribuições e lhes define as 
funções, as hierarquias ou os classifica. 

A faculdade que o Legislativo tem 
para criar cargos é a mesma que possui 
para suprimi-los. E quem cria ou suprime 
funções, aliás, de relevância, bem de ver 
é que, no âmbito da competência, dispõe 
da capacidade mais restritiva, isto é, a 
de transformá-los". 

E foi o que se fez: mera 
transformação de repórter auxiliar em 
repórter propriamente dito; e assim por 
diante. 

A competência, conforme se prevê, 
que tem o Congresso para legislar sôbre 
a matéria, criando ou suprimindo cargos 
através do Decreto-lei citado, sendo 
competência menor, é claro que não pode 
inibir a maior, que é a de transformar 
êsses mesmos cargos. 

Cai, assim, por terra um dos grandes 
e tumultuosos argumentos de que se 
valem os adversários do projeto. 

"Ou isso ou teríamos de opinar em 
contrário ao Projeto. Não nos filiamos, 
todavia, a tal ponto de vista. Não nos 
rendemos aos argumentos do liberalismo 
extremado. Preferimos rejeitar as 
objeções a fim de manter o artigo. 

Art. 7º – Os revisores e os 
conferentes, nos têrmos do art. 7º, 
"passam a ter as funções fundidas e 
constituindo a categoria única dos 
revisores". 

Pelo parágrafo único, os suplentes 
de revisores ou de conferente, passam 
para todos os efeitos, "a ser revisores". 

No que toca ao art. 7º, não nos 
convencemos da conveniência dessa 
fusão. O revisor assinala as correções e o 
conferente acmpanha a leitura. E'melhor 
conservar a diferença, embora 
reconhecendo, para fins de remuneração, 
como função de caráter permanente, 
também a de conferenteequiparada à de 
revisor. 

Quanto ao parágrafo único, que trata 
dos suplentes de conferente, tendo em 
vista a inconveniência, não concordamos 
que sassem a de revisores ou 
conferentes. 

Os suplentes têm função de natureza 
emergente. De substitutos eventuais. 

Oferecemos a seguinte Emenda: 
Suprima-se o artigo 7º e o respectivo 

parágrafo único". 
Está, portanto, remediada uma 

dificuldade de ordem objetiva no mérito 
do projeto. 

"Art. 8º – Estamos de acôrdo  
com o art. 8º. As funções não 
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enquadradas deverão ficar subordinadas 
às garantias, prerrogativas e direitos da 
Legislação do Trabalho". 

Porque existem na emprêsa 
jornalística funções outras que não 
aquelas que se compaginam nêste 
projeto. 

"Art. 9º: 
Declara o art. 9º que o exercício da 

profissão de jornalista não é incompatível 
com o de qualquer função remunerada 
ainda que pública. 

E' preciso que não vemos por que 
Impugnar". 

Se se trata realmente de uma função 
como a do jornalista que nada percebe 
dos cofres da União, não vemos por que 
razão não possa exercer funções em 
qualquer outra parte. 

"Art. 10º: 
Para o exame dêste artigo, é 

imprescindível atentar-se no artigo 9º. A 
matéria afigura-se-nos conexa. Encontra-
se neste artigo uma exceção ao princípio 
que o artigo anterior generaliza. É a que 
se refere á compatibilidade de horário, o 
que se procura esclarecer e ajustar nos 
têrmos que a Iei define. 

Poderia comportar a emenda, 
entretanto, de qualquer forma, a 
complexidade conduziria a criar 
modalidades que não correspondem à 
totalidade das situações por ventura 
emergentes. 

Assim, nos manifestamos pela 
aprovação". 

E' uma questão condicional, aliás 
muito conhecida, que poderia dizer-se se 
não idêntica pelo menos assemelhada à 
que pode ocorrer com os professores. 
Para a interpretação basta recorrer aos 
cânones que presidem à situação destes 
aplicando-os áqueles. Não é, pois, Sr. 
Presidente, nada de mais. Criar 
entretanto, por emenda, filigranas dentro 
das quais possam surgir maiores 
dificuldades, não nos pareceu 
aconselhável. 

"Art. 11º: 
Aprovado. 
Art. 12º – O caso está, aliás, 

regulado na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

A designação de jornalista para 
serviços extraordinários, fóra da séde 
respectiva, já criou nas emprêsas 
jornalisticas, que adotam êsse sistema, 
uma categoria especial, os chamados 
"exclusivos" como é o caso dos "Diários 
Associados" e da Revista "O Cruzeiro". 

Estaria de acôrdo o nobre colega 
Assis Chateaubriand que, presente, 
reconheceria a existência especializada 
dêsses redatores. 

"Art. 13º – Estabelece o artigo 13º 
que o contrato individual de trabalho de 
todos os jornalistas compreendidos na Lei 
é mensalista, com a duração máxima de 
cinco horas, do dia ou à noite. 

E ininterrupta. 
Manda ainda o parágrafo único que 

perceba o salário integral, caso não 
ofereça produção por culpa do 
empregador. 

De acôrdo". 
Devo dizer ao Senado que os 

proprietários de jornais não fizeram 
objeção a êste artigo. 

"Art. 14. – Nada há a opôr. 
Art. 15 – Idem. 
Art. 16 – Para os efeitos da lei, 

classifica o art. 16 as localidades do 
território nacional em cinco categorias:" 

Aqui surge outra controvérsia, 
suscitada pelos que se opõem ao projeto 

"E no parágrafo único manda que o 
Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, a requerimento do Sindicato e 
ouvido o Serviço de Estatística e 
Previdência do Trabalho, atendendo aos 
índices de padrão de vida, determine as 
alterações que julgar devidas. 

O artigo, no conceito, reproduz o art. 
13 do projeto Dário de Barros e também o 
art. 12 do Decreto-lei 7.037, de 1944". 

Vamos entrar em matéria alheia à 
competência específica da Comissão da 
qual sou membro. Entretanto, conforme 
disse mais adiante, de tal forma a 
preliminar se entrosa com o mérito que 
não é possível fugir à apreciação de um e 
de outro pelo menos no que se refere ao 
artigo em debate. 

"Contra êle arguem que a limitação 
da liberdade de iniciativa ou da liberdade 
contratual, no que se refere à 
remuneração do empregado, é a que 
"está no salário mínimo": que êste nos 
têrmos constitucionais, deverá satisfazer 
às condições de "cada região" 
(Constituição Federal art. 157. I) e não 
como dispõe o projeto atendendo o 
critério democrático, "em função de 
população das cidades". Eis aí, Sr. 
Presidente, a tese constitucional em 
demate e que, foi, a meu ver, 
errôneambente sustentada, pelo ilustre 
Senador Ferreira de Souza. 

"Ainda investe-se com a 
asseveração de que não se trata de 
salário mínimo, porque êste é regional, 
quando, na verdade, trata-se de criar o 
salário profissional. Ou classista, o que se 
fará, entretanto, à revelia dos 
empregados. Sustenta-se que os textos 
constitucionais repelem a criação dêsse 
salário, pois o salário mínimo é restrição 
que não poderá ser ultrapassada. E que 
além dessa dedução, ocorre, também, a 
proibição expressa de "avantajar 
trabalhadores intelectuais em 
comparação com trabalhadores manuais 
ou técnicos no que concèrne a direitos, 
garantia se benefícios" (Constituição 
Federal, parágrafo único art. 157) 

Esta tese do parecer do ilustre 
deputado Daniel de Carvalho que 
proclama: "por dobrado motivo fica 
afastada a possibilidade do 
estabelecimento por lei, do salário 
profissional, ainda que com caráter 
meramente conceitual, sem descer como 
desce o projeto, à fixação de tabelas 
pecuniárias, pois, o mesmo foi deixado à 
autonomia dos ajustes entre empregador 
e empregado, à livre determinação das 
combinações unilaterais. Não temos 
nesta Comissão de Legislação Social 
competência regimental para o exame da 
matéria à luz do direito constitucional. 
Entretanto no que se refere à 
conseituação do salário jornalístico, 
criado pelo projeto, de tal sorte a 
apreciação objetiva da tese constitucional 
se entronca com a do próprio mérito, que 
é impositivo, mesmo superficialmente, 
alinhavar algumas considerações. 

O art. 1º do substitutivo, que se 
converteu no projeto, declara que: "a 
remuneração devida àqueles que trabalham 
em emprêsas jornalísticas, nas atividades 
permanentes classificadas por esta lei, não 
será inferior aos níveis minimos fixados na 
tabela que a acompanha". 

Deixa-se ao critério das emprêsas a 
remuneração dos que "desempenham 
funções em comissão" (parágrafo único). 
Ora, o art 4º, para os efeitos legais, classifica 
as funções exercidas pelos jornalistas em 
permanentes e em comissão L não sòmente 
as discrimina, como as define. 

E' mister notar que tais funções 
serão remuneradas de acôrdo com os 
niveis mínimos constantes da tabela. 

Em parte alguma depreendemos que 
o projeto pretenda criar o salário mínimo 
pròpriamente dito. É tanto que, mesmo nas 
atividades permanentes, estabelece a 
diversidade das funções. E a cada urna 
virá corresponder um salário exclusivo. 
Esulanando apenas que para cada função 
hierarquisada corresponde remuneração 
mínima. A Consolidação das Leis  
do Trabalho (decreto-lei nº 5.452, de 1 de 
 

maio de, 1943), resa: "a todo trabalho de 
igual valor corresponderá salário igual, 
sem distinção de sexo" (art. 5º). 

Permito-me, Sr. Presidente, render a 
V. Ex.ª as minhas homenagens, como 
autor da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

"E no parágrafo único, art. 3º, 
assenta: "não haverá distinções relativas 
à espécie de emprêgo e à condição de 
trabalhador, nem entre o trabalho 
intelectual, técnico e manual". 

Aditamos, para argumentar, que, 
como faz supor o "parecer" do eminente 
deputado Daniel de Carvalho, o projeto 
sob o disfarce de criar um salário mínimo, 
o que realmente faz, é estabelecer o 
salário profissional. Será que, como 
assevera, "os textos constitucionais 
repelem a criação, por lei, rio salário 
profissional?" E será que, como arrazoa, 
o salário mínimo é a restrição 
constitucional única à liberdade de 
contratar salário? 

Não estamos, data venia, 
cosvencidos. 

Quando a Consolidação proclama 
que a todo trabalho, de igual valor, 
corresponderá salário idêntico, não 
significa que tenha o labor do aprendiz a 
mesma remuneração que a do mestre. 
Não quer exprimir que o servente, na 
emprêsa, ganhe tanto quanto o contínuo. 
E que o chefe de seção perceba, 
igualmente, o que cabe ao caixeiro. 

O que a lei tem em vista é exprimir 
que, nas "relações individuais e coletivas 
de trabalho", a igual emprêgo 
correspoderá igual salário (Consolidação 
citada, arts 1º e 5º). E que todo o 
trabalho, desde que dentro desta 
igualdade, não comportará distinções, 
seja êle intelectual, técnico e manual 
(Parágrafo único do art. 3º) 

Se o projeto estabelecera que para a 
função de redator, fôssem criados vários 
salários, ocorreria nesta hipótese, a 
violação da lei. Se pelo serviço de 
reporter, da mesma forma, criara 
classificações diferentes, verificar-se-ia 
também o mesmo deslise. 

Invês disso dá ao redator, ao 
reporter, ao revisor, etc. um salário igual, 
correspondente especàficamente a cada 
uma das categorias. 

Surge a grita contra a distribuição 
dos salários, não por zonas, mas pelo 
suposto critério demográfico das cidades. 

Aponta-se a inconstitucionalidade, 
com a vulneração do art. 157, I da 
Constituição Federal, quando manda que 
a legislação do trabalho e da previdência 
social observem o preceito de que o 
salário mínimo deve satisfazer as 
"condições de cada região". 

Não é possivei, e assim, 
remarquemos, analisar o inciso l sem 
levar-se em conta o conteúdo do art. 157. 

A interpretação de um completar-se-
á com a do outro. É que no art. 157, ao 
determinar-se que a lei do trabalho e da 
providência social crie o salário mínimo, 
ilegível de satisfazer as necessidades do 
trabalhador e de sua familla atentas as 
condições de cada região, manda, 
todavia, além desse preceito, se 
estendam a "Outros" que visem a 
melhoria da condição dos trabalhadores. 

Significa que admitindo, para 
argumentar, o salário de fato a criar 
deveria ser o mínimo e não o profissional, 
ainda, assim, da inteligência combinada 
do art 157 com o seu inciso I, resultaria a 
justificação da maneira de ilegível 
adotada pelo projeto. Com a expressão 
"além de outros" deduz se que os incisos 
seguintes não são taxativos, mas 
enumerativos. 

E por via de consequência  
não amarrando a interpretação à  
rigidez a que se adstringe o "parecer",  
o que tornaria a cúpola ilegível 
 

instrumento hígido, sobremaneira 
desrecomendável em matéria nova, 
como entre nós é a do direito e da 
justiça do trabalho, concluiremos que 
não se feriu frontal o dispositivo, antes 
insuflou-se-lhe vida, de modo a atender 
"a melhoria de condição dos 
trabalhadores". 

Êste, Sr. Presidente, o espírito da 
justiça e do bem estar social. 

Continua o parecer: 
"Ainda que dentro do critério restrito, 

qual o vero alcance da expressão "cada 
regíão"? 

Peço a atenção do Senado para a 
análise que vou produzir em derredor do 
assunto. 

"Para definí-la serviria um Estado 
ou uma parte dêste ou alguns Estados 
ou algumas partes destes? O Norte, o 
Nordeste, o Centro ou o Sul? O critério 
da superfície, o político, ou o 
econômico? Nada se esclarece, porque 
dependerá ainda de lei 
regulamentadora. 

O assunto portanto não é pacífico. 
Do exame do artigo 16 resulta que 

as localidades (não serão estas, também, 
regiões?), para os fins da lei, classificar-
se-iam em categorias: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Pôrto Alegre, 
Recife e Salvador. 

Afirmar que prevalece apenas o 
critério político ou demográfico é avançar 
muito..." 

E' avançar muito, repito, e não pode 
merecer contestação esta minha 
assertiva. 

"...é proclamar o que não diz a lei. 
Com efeito, merece São Paulo 
classificação à parte de Natal, não porque 
seja sòmente mais populoso, porém 
porque as condições de vida num e 
noutro, tendo-se em vista "as 
necessidades normais do trabalhador" – 
como diz a Constituição – e de sua 
família, são bastante diferentes... 

E' irretorquível e incontestável. 
"... mòrmente no que se refere ao 

trabalho e à subsistência dos jornalistas". 
Quem pode dizer que um jornalista, 

mesmo com o salário que se lhe quer 
atribuir pelo projeto, vive no Rio de 
Janeiro folgadamente? Entretando, podê-
lo-ia em Natal. 

"Em aditamento ao parecer, o 
precláro Deputado Daniel de Carvalho 
grafou:" 

Mais adiante mostrarei que S. Ex.ª 
acabou reconhecendo meu ponto de 
vista. Contradisse-se, talvez 
involuntariàmente. Repito: 

"Em aditamento ao parecer, o 
precláro Deputado Daniel de Carvalho 
grafou "Ora, não há dúvida que o Estado 
pode intervir..." 

Sòmente intervir, não legislar. 
"....no domínio econômico e legislar 

sôbre a profissão de jornalista, 
enumerando os elementos do contrato 
dêste..." 

Não sou eu quem o diz É o preclaro 
e eminente jurista, Deputado Daniel de 
Carvalho. S. Ex.ª parecer estar tomando 
as palavras de minha boca para proferí-
las com maior autoridade. 

Diz: 
"...enumerando os elementos do 

contrato dêste, fixando as regras de 
indenização e garantindo a liberdade de 
consciência e de crítica. O legislador tem 
inegávelmente, competência para 
estabelecer o Estatuto Profissional dos 
Jornalistas." 

Agora vem a restrição: 
"Mas o projeto não estabelece tal 

Estatuto e sim, coisa profundamente 
diferente." 

Entretanto – digo eu – no parecer 
lançara: "14: não é ilegível, portanto, 
ao legislador disserminar  
uma lei entre individuos cir- 
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cunstâncias ou estado de coisas entre 
as quais não haja diferenças 
substanciais quanto ao ponto que se 
tomou como objetivo da regulamentação 
legal". 

E mais adiante: "16. Ora, o projeto 
incorre não só na discriminação 
genérica, isto é, em favor de todos os 
competentes do grupo que indica, como 
na discriminação especifica a saber em 
favor de certos componentes desse 
grupo." 

Do cotêjo verifica-se que, no 
aditamento ao parecer, o eminente 
relator, Deputado Daniel de Carvalho, já 
se mostrou condescendente, admitindo 
a competência para o Estado não só de 
intervir no terreno econômico – logo no 
âmbito privado das emprêsas. 

E' preciso repetir: "no âmbito 
privado das emprêsas."E assim 
reconhece S. Ex.ª: 

"...como para legislar sôbre a 
profissão de jornalista. Mais: para 
enumerar os elementos do contrato 
dêste. E mais ainda: para fixar as regras 
de indenização. Desta sorte, está 
justificado, moral e juridicamente, o 
conteúdo do projeto. 

Reconhece, assim, que o legislador 
tem competência inegável" para 
estabelecer o Estatuto Profissional do 
Jornalista". 

Não obstante, o impugna porque 
"não estabeleceu tal Estatuto e sim 
coisa profundamente diferente." 

Indagamos, porém, que é 
Estatuto?" 

Se S. Ex.ª se satisfaz com estatuto, 
é muito natural que eu indague que vem 
a ser estatuto; se S. Ex.ª admite que 
com estatuto tudo estaria bem, eu 
desejo uma definição de que se 
compreende por estatuto, e daqui dirijo 
minha pergunta: 

"Indagamos, porém, que é 
Estatuto? Lei de caráter especial. O 
projeto reveste-se dessa natureza. Por 
êsse motivo é competente o legislador 
para "enumerar os elementos do 
contrato das jornalistas" e para fixar "as 
regras de indenização" respectiva. 

Afoito-me, assim, a admitir que a 
criação de salário profissional aos 
jornalistas não infringe a Lei e também 
não afronta a Constituição. 

O voto substancioso do ilustre 
Deputado Vieira Lins louva-se na boa 
doutrina e arrima-se em julgados 
esclarecedores. 

Cita êle a decisão do Supremo 
Tribunal Federal..." 

Sr. Presidente, é a cúpula da 
interpretação do nosso regime 
constitucional; é a palavra dêsse 
Tribunal, a última instância que poderia 
definir a competência, a que vai ser 
ouvida. Entretanto, há quem diga que 
projeto é inconstitucional por faltar 
competência do Congresso para legislar 
na espécie. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os timpanos): – Comunico ao 
nobre orador que faltam três minutos 
para término da prorrogação da hora do 
expediente. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Sr. Presidente, 
agradeço a lembrança. de V. Ex.ª. 

Torno a lêr: 
"Cita êle a decisão do Supremo 

Tribunal Federal em acórdão proferido 
no agravo de instrumento número 
13.090, de 27 de janeiro de 1947..." 

Em pleno regime constitucional. 
"...de que foi relator o Ministro 

Ribeiro da Costa, e no qual se estabelece 
a distinção entre o salário mínimo e o 
salário profissional, a competência do 
Congresso para fixar êste e a 
competência normativa da Justiça do 
Trabalho para decretar aumento em 
salários, menos para as categorias  
cujos níveis de remuneração se- 
 

jam estabelecidos por ação direta e 
específica do Legislador. 

Continuando a brilhante 
dissertação, acentuava que o caso dos 
jornalistas não seria exceção, porque 
outras profissões têm níveis mínimos de 
salários fixados por Lei e outras por 
órgãos da administração pública 
federal." 

Quer dizer, Sr. Presidente, que a 
própria lei ordinária tem fixado êsses 
salários e atos do Poder Público de 
natureza administrativa têm feito, êsses 
escalonamentos e também admitido 
êsses salários. 

"E assinala, por Lei: médicos das 
emprêsas particulares (Decreto-lei nº 
7.961, de 18 de setembro de 1945)..." 

Note-se: das emprêsas particulares. 
Os que direito se arroga 
constitucionalmente o Govêrno a essas 
intervenções? Parece-me, Sr. 
Presidente, que o vício é tão velho 
quanto a Sé de Braga! Mas não há vício, 
Sr. Presidente, porque há realmente 
competência. 

"...e revisores de oficinas 
tipográficas (Decreto-lei nº 1.858, de 13 
de agôsto de 1943). E por ato da 
administração pública os marítimos, 
estivadores, conferentes e 
consertadores de carga e descarga, 
carregadores e ensacadores de café 
(salários marcados pela Comissão de 
Marinha Mercante – Decreto-lei nº 
3.100, de 7 de março de 1941); práticos 
da barra (pagos aliás pelas emprêsas de 
navegação) a tabela de pagamento dos 
serviços é fixada pelo Ministro da 
Marinha – Decreto-lei nº 5.798, de 12 de 
junho de 1940." 

A Tabela de pagamento dos 
serviços é, pois, fixada pelo Ministro da 
Marinha, autoridade administrativa e que 
se está recusando. 

"E assim, também com os 
trabalhadores do comércio 
armazenador, em capatazias e aos 
professôres de colégios particulares, 
cuja "remuneração condigna" 
determinou, textualmente, o Decreto-lei 
nº 2.028, de 22 de fevereiro de 1940, 
como será fixada. O cálculo para o 
salário hora foi fixado pela portaria nº 
204, de 1945, do Ministério da Educação 
e Saúde. 

E remata: "Evidencia-se, assim, não 
ser novidade a fixação, por lei, de níveis 
mínimos de remuneração, ou de salários 
por órgãos do Poder Público. 

Também contrariou o brilhante 
parecer do Relator a classificação dos 
jornalistas". 

A classificação dos jornalistas, 
Senhores Senadores, não é inovação. 

"Entretanto, não é inovação a 
classificação de profissionais por lei nas 
emprêsas particulares e não o é por já 
existir no país, desde 1925, como é o 
caso dos maritimos. 

Um decreto em pleno regime 
constitucional, na vigência da Carta de 
1891..." 

Quer dizer que o Decreto já tem 
cabelos brancos. 

"...o Decreto nº 17.096, de 22 de 
outubro de 1925, estruturou a profissão 
dos marítimos e trabalhadores em 
oficinas navais e estaleiros, 
escalonando-os profissionalmente desde 
o capitão de longo curso, capitão de 
cabotagem, 1º e 2º pilôtos, pilôtos 
fluviais, médicos, maquinistas e etc, em 
várias classes, terminando nos 
remadores arrais e taifeiros (cozinheiros, 
ajudantes de cozinha, criadas e 
camareiros). Todos têm as respectivas 
funções definidas e estrutura das em 
lei". 

Nem de outra forma e manifestou o 
Tribunal Superior do Trabalho... 

Ali, foi o Supremo Tribunal Federal, 
aqui já é do Tribunal Superior de 
Trabalho. 

"...no Acórdão nº 1.946-50; in Diário 
da Justiça, de 28 de agôsto de 1950, 
página nº 2.867, ao declarar que não vale a 
tese de que não havendo lei, em vigor, 
sôbre a remuneração dos jornalistas, a lei a 
vir: "disporia apenas sôbre o mínimo de 
remuneração, o que não compete aos 
Tribunais do Trabalho, que se detêm no do 
salário real. Refiro-me, naturalmente, à lei 
que viesse com as mesmas disposições, 
porquanto o Legislativo pode perfeitamente 
inovar a respeito como é bem diverso". 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Observo ao nobre orador que 
está a findar-se o tempo de que dispõe. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– Agradeço a V. Ex.ª Sr. Presidente. Mais 
algumas linhas, e terei terminado. 

"Não há, conseqüentemente, razões 
jurídicas de relêvo a antepor à competência 
do Congresso para fixar o salário 
profissional dos jornalistas. 

Merece também aprovado o parágrafo 
único. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª me 
considere inscrito depois da Ordem do Dia, 
a fim de que eu possa continuar a leitura do 
meu parecer, que espero não passe em 
branco para os estudiosos da matéria. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Obedecendo 
à ordem de inscrição, a Mesa considera V. 
Ex.ª inscrito para falar em terceiro lugar, 
depois da Ordem do Dia. 

 
O Sr. Marcondes Filho, deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Café Filho. 

 
Vem à Mesa, é lido e deferido pelo Sr. 

Presidente o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 226, de 1953 
 
Em aditamento ao meu requerimento 

anterior solicito do Exmo. Senhor Ministro 
do Trabalho informe: em que dispositivo 
legal ou regulamentar vem se baseando o 
Presidente do I.A.P.C. para atribuir 
gratificações a funcionários à disposição ao 
seu Gabinete, gratificações que variam, de 
mil a três mil cruzeiros, segundo estou 
informado. 

 
Justificação 

 
A concessão de gratificações de 

função é prevista em lei ou regulamento e 
não de livre arbítrio de qualquer autoridade. 
Neste particular a lei foi banida do I.A.P.C. 

Muito louvável foi, pois, a portaria do 
Sr. Ministro João Goulart, hoje publicada, 
que tem um sentido altamente moralizador, 
pois que não se justifica que os 
contribuintes do I.A.P.C. paguem viagens, 
diárias e ajuda de custo do seu Presidente 
que ainda há pouco percorreu todo interior 
do Maranhão em propaganda política, 
valendo-se do seu cargo. 

Merece aplausos a atitude correta do 
Sr. Ministro do Trabalho, que não pode 
comprometer sua autoridade e o seu nome 
honrado em atos irregulares. 

Sala das Sessões, em 39 de julho de 
1953. – Victorino Freire. 

Comparecem mais os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Antônio Bayma. 
Victorino Freire. 
Arêa Leão. 
Joaquim Pires. 
Ferreira de Sousa. 
Assis Chateaubriand. 
Novaes Filho. 
Ismar de Góes. 
Durval Cruz. 
Landulpho Alves. 
Aloysio de Carvalho. 
Pinto Aleixo. 
Carlos Líndemberg.  
Alfredo Neves. 

Alencastro Guimarães. 
Levindo Coelho. 
Othon Mäder. 
Alberto Pasqualini. 
Camilo Mércio. (20). 
Deixam de comparecer os Senhores 

Senadores: 
Waldemar Pedrosa. 
Magalhães Barata. 
Clodomir Cardoso. 
Plínio Pompeu. 
Carlos Saboya. 
Georgino Avelino. 
Ruy Carneiro. 
Veloso Borges. 
Apolônio Sales. 
Júlio Leite. 
Walter Franco. 
Sá Tinoco. 
Pereira Pinto. 
Cesar Vergueiro. 
João Villasboas. 
Gomes de Oliveira. 
Alredo Simch (17). 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa 

dois requerimento, que vão ser lidos pelo Sr. 
1º Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 227-53 
 

Requeiro a audiência da Comissão de 
Economia ao Projeto de Lei da Câmara nº 
188-58, que inclui a Escola de Agronomia da 
Bahia entre os estabelecimentos 
subvencionados pela União, de preferência 
antes de ser ouvida a Comissão de Finanças, 
e sem prejuízo das demais comissões a que o 
aludido projeto já tenha sido distribuído. 

Sala das Sessões, em 30 de junho de 
1953. – Landulpho Alves. 

 
REQUERIMENTO 

 
Nº 228, de 1953 

 
Requeiro a audiência da Comissão de 

Economia, ao Projeto de Lei do Senado nº 14-
51, que institui, na Capital Federal, a Bolsa de 
Pedras Preciosas, Semi-Precisosa e dá outras 
providências, de preferência antes de ser 
ouvida a Comissão de Finanças, e sem 
prejuízo das demais comissões; a que o 
aludido projeto já tenha sido distribuído. 

Sala das Sessões, em 30 de julho de 
1953. – Landulpho Alves. 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 28 
do corrente foi aprovado, sem emendas, o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 71, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 3.615.850,00, para 
pagamento de salário-família a servidores da 
Rêde de Viação Cearense e da Viação Férrea 
Federal Léste Brasileiro. 

Verificou-se, porém, depois, que no 
autógrafo vindo da Câmara dos Deputados o 
nome da segunda dessas ferrovias figura 
incompleto, com omissão da palavra "Federal". 

Trata-se de êrro manifesto, para o qual o 
Regimento prevê remédio, no § 5º do art. 146, 
verbis: 

"Quando, após a aprovação de qualquer 
redação final de projeto, se verificar inexatidão 
material, lapso ou êrro manifesto do texto, a 
Mesa procederá à respectiva correção, da 
qual dará conhecimento ao plenário, fazendo a 
devida comunicação à Câmara dos 
Deputados se já lhe houver enviado o 
autógrafo, ou ao Presidente da República, se 
já tiver o projeto subido à sanção. Não 
havendo impugnação, considerar-se-á aceita a 
correção; era caso contrário, caberá a decisão 
ao plenário". 

Nessas condições, se não houver 
manifestação da Casa em contrário, a Mesa 
fará a devida retificação, nos autógrafos a 
serem enviados à sanção. 

(Pausa). 
Proceder-se-á nessa conformidade. 
O SR. PRESIDENTE: – Sóbre a 

 Mesa, a redação final da emenda do- 
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Senado ao projeto de lei nº 102, de 1953, a 
qual vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

PARECER 
 

Nº 667, de 1953 
 
Da Comissão de Redação 
Redação final da emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara no 102, de 
1953. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho. 
A Comissão apresenta a redação final 

(fl, anexa) da emenda do Senado ao 
Projeto de Lei nº 102, de 1953, originário 
da Câmara dos Deputados. 

Sala da Comissão de Redação, em 29 
de julho de 1953. – Joaquim Pires, 
Presidente em exercício. – Aloysio de 
Carvalho, Relator. – Costa Pereira. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 667, DE 1953 

 
Redação Final da Emenda do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrão "O" cargos 
de Professor Catedrático do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde e dá outras providências. 

 
Ao art. 3º (Emenda nº 1) 
Acrescente-se, entre as palavras 

"presente lei" e "será", o seguinte: 
".....inclusive com o pagamento da 

diferença de vencimentos aos professôres 
catedráticos a que se refere o art. 1º..." 

O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se 
de Projeto sôbre o qual o Senado se 
pronunciou em regime de urgência, ficam 
dispensadas as formalidades regimentais, 
devendo a redação final ser submetida 
imediatamente à sua apreciação. 

Em discussão a redação final (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Os Srs. que aprovam a redação final, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovada. 
Nos têrmos do Regimento, designo o 

nobre Senador Prisco dos Santos, por ter 
sido o relator do projeto no Senado, para 
acompanhar a tramitação da emenda cuja 
redação final acaba de ser aprovada, na 
Câmara dos Deputados. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1950, 
que dispõe sôbre a situação jurídica dos 
procuradores das autarquias federais. 
(Com pareceres: 1) da Comissão de 
Constituição e Justiça (números 42-51 e 
516-58), favoráveis as de ns. 4, 5, 9, 12, 14 
(em parte), 15, 17 e 19; oferecendo 
subemendas às de ns. 6 e 18; pelo 
destaque, para projeto em separado, das 
de no 7; 2) da Comissão de Legislação 
Social (ns. 42-51 e 1.045-52), favoráveis, 
ao projeto e às emendas ns. 2, 4-A, 5 (em 
parte) 13 (em parte), 14 (em parte) e 16; 
contrários às de ns. 1, 3 ,5, (em parte), 9, 
10, 11, 13 (em parte), 14 (em parte), 15, 
17, 18 e 19; e oferecendo subemendas às 
de ns. 4, 6, 7, 8 e 12; e pelo destaque das 
de ns. 7 e 8 para projeto em separado; 3) 
da Comissão de Serviço Público Civil 
 (nº 633-53), favorável ao projeto e às 
emendas de ns. 6, 12, 13 (em parte), 
 14 e 16; contrários às de ns. 1, 3, 9, 
 10, 11, 13 (em parte), 15, 17, 18 e 19; 
oferecendo subemendas às de ns. 2, 
 4 e 5; e pelo destaque para projeto em 
separado, das de ns. 7 e 8; 4)  
da Comissão de Finanças (ns. 518-53 
 e oral (proferido na sessão de 2 
 de outubro de 1952), favoráveis 
 ao projeto e às emendas ns. 2, 3, 
 

18; contrários às de ns, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 17 e 19; oferecendo 
subemendas às de números 6, 14 e 16). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao 
plenário que, além dos pedidos de destaque 
já apresentados, a Mesa acaba de receber 
outro, de expressões contidas na proposição, 
formulado pelo nobre Senador Othon Mäder, 
o qual será submetido ao pronunciamento do 
Senado na devida oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à votação das emendas números 
15, 19 e 29, com pareceres contrários de 
tôdas as Comissões, e que serão votadas 
em globo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*) (pela ordem): – Sr. Presidente, as 
emendas ns. 15, 17 e 19, cuja votação 
acaba de ser anunciada pela Mesa, têm 
pareceres contrários dos órgãos técnicos. 

Peço a V. Ex.ª me informar se a 
Emenda nº 11 também tem, com pareceres 
contrários de todas as Comissões. 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à 
questão de ordem formulada pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti pode a Mesa 
informar que a Emenda nº 11 está em 
situação diferente das mencionadas. 

As emendas ns. 15, 17 e 19, foram 
apresentadas em plenário e tiveram 
pareceres contrários das Comissões; ao 
passo que a Emenda nº 11, também com 
pareceres contrários, foi apresentada perante 
uma das Comissões da Casa e sua situação 
é bastante diversa, como se demonstrará 
oportunamente. 

O SR. VICTORINO FREIRE (pela 
ordem): – Sr. Presidente, peço a Vossa 
Excelência informar-me se a Emenda nº 17 
tem pareceres favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
informa ao nobre Senador Victorino Freire, 
que, conforme anunciou, a emenda nº 17 
tem pareceres contrários de tôdas as 
Comissões. A de Constituição e Justiça 
manifestou-se pela sua constitucionalidade, 
mas contràriamente quanto ao mérito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela 
ordem): – Sr. Presidente, em virtude de 
haver a Mesa anunciado a votação das 
emendas ns. 15, 17 e 19, pedi a palavra para 
lembrar a V. Ex.ª que relativamente à de nº 
17, o nobre Senador Durval Cruz apresentou 
requerimento de preferência para a Emenda 
nº 16 que trata de matéria idêntica à de nº 
17. 

Pedi a palavra pela ordem, Sr 
Presidente, a fim de evitar a possibilidade de 
a emenda ser considerada prejudicada, em 
conseqüência da votação a que a Mesa irá 
proceder (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento de preferência formulado pelo 
nobre Senador Durval Cruz, para a 
subemenda à emenda nº 17. 

O SR. VICTORINO FREIRE (pela 
ordem): – Sr. Presidente, vai ser votada a 
Emenda 16? 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
proceder à votação das emendas 15 e 19. A 
de nº 17 será excluida da votação em globo, 
porquanto há requerimento de preferência 
para a subemenda a ela apresentada. 

O SR. VICTORINO FREIRE – 
Subemenda do Senador Durval Cruz?  

O SR. PRESIDENTE: – Em vota-
mente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Agradeço o esclarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
as Emendas ns. 15 e 19. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (Pela 
ordem): – Sr. Presidente, o requerimento de 
preferência do Senador Durval Cruz é para 
subemenda  

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

à emenda 16. E' a observação que tomo a 
liberdade de fazer, porque poderia a rejeição 
da Emenda 17 importar, segundo o critério que 
se adotasse, em se considerar prejudicada à 
Emenda 16, que trata da mesma matéria da 
de nº 17. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A 
Mesa retirou da votação em globo a Emenda 
17. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço 
a informação do nobre colega. Se a Mesa 
retirou a Emenda 17 da votação em globo, 
nada tenho a acrescentar. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
emendas 15 e 19 com pareceres contrários de 
tôdas as Comissões a que foram presentes. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Deseja V. Ex.ª 
encaminhar a votação das emendas 15 e 19? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Apenas da emenda 15, que me interessa. 

O SR. PRESIDENTE: – Deve então V. 
Ex.ª requerer destaque para votação da 
emenda 15, porque deveria ser votada com a 
de nº 19. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr 
Presidente, houve deliberação do Senado 
nesse sentido? São emendas com sentido 
diferente. 

O SR. PRESIDENTE: – Como os 
pareceres são coincidentes, assim determina o 
Regimento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas 
as emendas contêm matérias diversas. 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento 
determina que emendas com pareceres 
coincidentes sejam votadas em globo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nesse 
caso, requeiro destaque da Emenda nº 15. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª mandará 
requerimento à Mesa. 

O SR. VICTORINO FREIRE (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, a subemenda do 
Senador Durval Cruz é à Emenda nº 16, e não 
à 17, como anunciou V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE: – Estamos 
tratando agora das emendas nº 15 e 19. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – E a de no 
17, já foi rejeitada? 

O SR. PRESIDENTE: – Ainda não foi 
considerada. Será anunciada oportunamente. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Obrigado 
pelo esclarecimento, Senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa o 
requerimento de destaque formulado pelo 
nobre Senador Ferreira de Sousa, o qual vai 
ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

E' lido e aprovado a seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 299, de 1953 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 295, de 1950 
 

Requeiro destaque da emenda número 
15. 

Sala das Sessões, em 30 de julho de 
1953. – Ferreira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 15. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para 
encaminhar a votação): – Senhor 
Presidente, alisto-me entre os que consideram 
profundamente errado, talvez mesmo 
financeiramente catastrófico o projeto em 
causa. 

Falhando à bôa técnica jurídica, saindo 
do campo da lógica na estruturação dos 
serviços públicos, atenta, ao meu ver, contra o 
erário e não consagra, por forma alguma, 
qualquer idéia de justiça. 

A existência das autarquias não é hoje, 
Sr. Presidente, um fato apenas proclamado 
pelo legislador ordinário. Constam elas da 
própria Constituição, como entidades do 
Estado. 

Que são elas? ilegível característicos? 

São serviços públicos com organização 
própria e a que se confere autonomia, 
econômica, financeira e jurídica. Têm 
patrimônio, dispõe de recursos específicos, 
administram-se e têm pessoal estranho aos 
quadros do funcionalismo por elas, e não pelo 
Tesouro. Existem, assim, em tôrno do seu fim, 
do objetivo que o Estado lhe atribui, sem a 
burocracia, sem as complicações e as 
consequencias do serviço normal do Estado. 
E o seu pessoal é por elas recrutado e ilegível 
das suas necessidades e das suas 
disponibilidades. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sem 
intervenção na economia interna. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª, 
Senador Ferreira de Souza não tem razão. A 
Caixa Econômica conta com Procuradores, e 
nada tem com a previdência social. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sim. 
Elas devem viver um pouco fora das 
contingências dos serviços diretamente 
realizados pelo Estado. A autonomia, que 
significa poder de auto-govêrno, lhe é 
essencial. Governa-se ela com os seus 
elementos, vive dos seus recursos, organiza 
os seus serviços, define as funções e 
determina os salários do seu pessoal. Fora 
daí, não há autarquia. 

Quando o legislador cria uma dessas 
organizações fá-lo por essas considerações, 
porque o serviço exige a entidade autárquica. 
E' possível emití-la até sem renda própria, 
alimentado de recursos entregues pelo 
Estado. Mas não é possível conhecê-la sem 
o contrôle de sua vida interna. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito bem. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nem 

se justificaria, Sr. Presidente, fora dêsse 
conceito, a autarquia. Não haveria mister de 
recorrer à técnica das entidades públicas 
autárquicas. 

O SR. OTHON MÄDER: – O que 
identifica a autarquia, é justamente sua 
autonomia e independência. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Esta é 
a sua vantagem. No dia em que se envolver a 
economia de autarquia com a do Tesouro terá 
desconhecido a única razão da sua 
existência, terão cessado as suas vantagens 
ficando apenas as sua desvantagens, as suas 
inconveniências, como a que resulta do 
manejo livre de dinheiros públicos sem 
contrôle prévio. 

O projeto, Sr. Presidente, ilegível essas 
idéias, arraza as entidades autárquicas, 
destrói o seu próprio conceito, pois tenta 
regular a sua vida íntima, como estipular os 
vencimentos dos seus servidores, sem a 
menor atenção aos seus limites naturais. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito bem. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pode a 

lei regular-lhes a vida, estipular-lhes as 
condições de desenvolvimento e de ação; mas 
deve respeitar um mínimo da autonomia, o 
mínimo das prerrogativas que lhe dão feição 
autárquica. Que faz o projeto? Escolhe 
determinado grupo de servidores e os coloca 
em posição privilegiada, em face dos outros, 
chegando, indiretamente embora, a envolver 
o Tesouro na remuneração do seu pessoal. 

E' o que faz ao estabelecer paridade, 
equiparação, entre procuradores das 
autárquicas e Procuradores da República, 
entre funcionários de organizações 
autônomas, com economia própria, e os pagos 
pelo Tesouro, sem atender em que elas, tendo 
economia limitada, devem conter as despesas 
com o seu pessoal. 

O SR. OTHON MADER: – Manda pagar 
règiamente uma classe de funcionários, 
deixando outros, mais necessitados ao 
completo abandono. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Na 
Prefeitura os procuradores percebem mais de 
trinta mil cruzeiros mensais. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, sempre me manifestei  

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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contra o Projeto; sempre julguei contém 
tudo de ilógico e de inconsequente, tudo 
de absurdo no seu contexto; sempre 
sustentei que êle é de molde a desfazer 
as próprias bases das instituições a que 
se refere. Aprovem-se ou não as 
emendas de plenário, as subemendas do 
nobre relator na Comissão de Finanças, 
resultará para elas a impossibilidade de 
vida e a conseqüente necessidade de 
suprimentos por parte do Tesouro ou seja 
de novos apêlos à bôlsa murcha dos 
contribuintes. 

O SR. OTHON MADER: – 
Acarretará, consequentemente, aumento 
de vencimentos para outros. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Vale notar que já atualmente apenas duas 
ou três poderão tentar enfrentar os ônus 
da liberalidade. As demais são 
decifitárias. A Central do Brasil, o Loide 
Brasileiro, e outras vivem asfixadas 
clamando socorro de erário. E nenhum 
dos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões oferecem condições de 
segurança, não tendo quase as reservas 
técnicas. No fundo o projeto quer que o 
Govêrno assuma, mais uma vez, 
responsabilidades pesadas. 

Sr Presidente, não é possível 
estabelecer esta norma. As autarquias 
devem ter seu pessoal organizado de 
acôrdo com sua estrutura, os seus 
elementos de vida, sua própria economia. 
Não é possível pensar-se de modo 
diverso. 

Há mais de um absurdo no Projeto. 
Ninguém se sente satisfeito com o que se 
lhe dá. Quando consegue a simpatia do 
legislador para determinada providência, 
quer logo tudo. 

Que conseguiram os interessados? 
Nada mais nada menos que 

Procuradores de entidades autárquicas. 
Procuradores de organizações menores, 
sejam equiparados aos Procuradores da 
República. Excusez du peu. Quer dizer, 
funcionários de atribuições limitadas a 
determinado serviço, a determinado 
setor da administração, participarão das 
mesmas vantagens e condições que os 
equipararão áquêles encarregados de 
defender não esta ou aquela entidade 
autárquica, mas de defender a nação a 
União, o Tesouro Público nas grandes 
questões do Estado, e de exercer o 
Ministério Público, ou seja, a defesa 
geral da sociedade. 

O SR. VITORINO FREIRE: – Mas V. 
Excia. acha que um Procurador pode 
viver com quatro mil e trezentos cruzeiros 
mensais? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vê 
V. Excia., Sr. Presidente, quanto há de 
disparidade numa situação dessa ordem. 
Não se quer apenas um aumento de 
vencimentos. Quer-se um privilégio. 

Desejo fazer um apêlo ao Senado – 
e esta é a razão da emenda nº 15. 

O SR. PRESIDENTE – (fazendo 
soar os tímpanos): – V. Exa. dispõe 
apenas de um mínuto para concluir suas 
considerações. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. 
Presidente, concluirei imediatamente. 

Formulo um apêlo ao Senado no 
sentido de que fechemos as portas do 
Tesouro a essas facilidades com os 
dinheiros públicos e nos apiedemos do 
contribuinte, do homem que trabalha e 
que precisa benefícios que o Estado não 
lhe pode dar, alegando falta de recursos 
assim distribuídas a mancheias e de 
maneira diversa e menos conveniente. 
Formulo um apêlo porque não destruam 
os serviços autárquicos, guardando, aos 
Institutos de Aposentadorias e Pensões, 
suas posses mais para atender aos 
pensionistas, hoje recebendo quantas 
ridículas. 

Por esta razão, Sr. Presidente, 
notando que algumas entidades 
autárquicas não estruturam de maneira 
justa o seu pessoal, a emenda de mi- 
 

nha autoria propõe que essa estrutura se 
faça dentro dos seus recursos, evitando 
se classifiquem os procuradores abaixo 
de outros funcionários da mesma 
categoria. Deixo-lhes o arbítrio na fixação 
de vencimentos, corrigindo-lhe os êrros 
de discriminações iníquas. 

A Constituição Federal, querendo 
resolver o caso dos vencimentos aos 
magistrados estaduais e verificando não 
ser possível, no regime federativo, dar 
uma regra especial sôbre vencimentos a 
serem pagos pelo Estado, estabeleceu 
não poderem os desembargadores 
ganhar menos que os secretários de 
Estado. 

Por que não se quer criar uma 
categoria especial para Procuradores das 
autarquias? Por que não se toma em 
considerarão a economia das autarquias? 
Por que não se verifica o que elas 
realizam? O que se pretende é dar 
dinheiro do Tesouro, é criar uma classe 
privilegiada, é aumentar êsse exército de 
beneficiários comprometendo até o 
Tesouro, que tudo pode dar, enquanto o 
contribuinte fica esperando verba para os 
seus serviços essenciais. (Muito bem; 
muito bem!) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(para encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, ao que me parece, não está 
em discussão o projeto. Não se trata mais 
de saber da conveniência ou 
inconveniência do projeto e, sim, da 
emenda substitutiva, que, segundo tenho 
em pensamento, foi redigida pelo nobre 
Senador Ferreira de Souza. Competia a 
S. Excelência, naturalmente, defender as 
vantagens da mesma, tendo em vista a 
impugnação que lhe foi feita por tôdas as 
Comissões. 

A Comissão de Legislação Social 
valeu-se dos argumentos do eminente 
Senador Ivo d'Aquino, um dos seus 
eminentes e dos mais eminentes 
membros desta Casa em matéria 
constitucional. 

O SR. IVO D' AQUINO: – Obrigado à 
V. Exa. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – Examinando o 
substitutivo, não encontrei, já não digo 
razões teóricas mas práticas que 
pudessem justificar a sua aceitação, data 
renia do eminente colega Senador 
Ferreira de Souza. 

Oferecendo os motivos pelos quais 
não poderíamos acolher essa emenda 
substitutiva, à exceção do art. 3º, que não 
impugno, declaramos: 

"Tem a emenda caráter de 
substitutivo ao projeto ressalvando o art. 
3º dêste que é mantido. 

Opinou a Comissão de Constituição 
e Justiça pela constitucionalidade, mas, 
com relação ao mérito, foi pela rejeição 
em virtude do parecer da Comissão que 
aceitou o projeto e a emenda número 14 
em parte". 

Não vemos vantagem, dada a 
sistemática do projeto, a que se declare 
que a Procuradoria das autarquias se 
organizará de forma que os procuradores 
não panham menos que os seus sub-
diretores ou chefes de seção ou 
delegados, e minudeie sôbre a 
discriminação de sua competência, com a 
indicação da função de fiscalização e 
legitimidade para recorrer dos despachos 
do Presidente para o Departamento 
Nacional de Previdência Social". 

Com efeito, se quisermos examinar 
em substância a emenda, chegaremos à 
conclusão do seu desvalimento, em face 
do que alega no conteúdo. 

O que percebem, não percebem ou 
possam perceber os Procuradores é 
matéria que não deve ser condicionada 
à situação que se compagina no texto da 
emenda. Seria criar confusão da qual 
não se saberia como sair devidamente. 

"Quanto ao art. 2º da emenda 
substitutiva de nº 15, que manda 
 

conceder ao Procurador Chefe a gratificação 
atribuída a cada diretor, não vemos motivo 
para aplaudí-la, desde que o projeto já opera 
um reajustamento de caráter geral". 

Como se vê, é emenda realmente 
vasia, não tem sentido objetivo. É emenda, 
no final de contas, confusionista, digo-o com 
licença do preclaro colega. Teve parecer 
contrário de tôdas as Comissões e espero 
que o plenário também não a aceite. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. VICTORINO FREIRE (*) (para 

encaminhar a votação): – Sr. Presidente 
não posso deixar de votar contra esta 
emenda do nobre a Senador Ferreira de 
Souza. V. Ex.ª sabe que, quase sempre 
acompanho o ilustre colega; mas desta vez 
não o posso fazer, porque considero justo o 
projeto. 

O nobre Senador Ferreira de Souza, 
quando se trata de qualquer aumento, põe 
em polvorosa esta Casa. (Riso). 

Na verdade, não é possível que um 
Procurador perceba apenas Cr$ 4.300,00. 
Esta categoria de funcionários está 
classificada como terceira suplente dos 
"barnabés" (Riso). 

Se viessem pleitear equiparação aos 
Procuradores da Prefeitura, que percebem 
Cr$ 40.000,00 mensais e ainda centenas de 
milhares de cruzeiros de atrasados, pode 
estar certo o Senado de que eu não teria 
dúvida em acompanhar o nobre Senador 
Ferreira de Souza. 

Não posso, entretanto, dar meu voto a 
esta emenda porque é uma guilhotina para 
os Procuradores. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para 

encaminhar a votação): – Sr. Presidente, 
ouvi, com a maior atenção, a brilhante 
oração em que o nobre Senador Ferreira de 
Souza fez incisivo combate ao Projeto. 

A par de seus conceitos jurídicos, que 
sempre merecem nossa admiração, S. Ex.ª 
não foi devidamente justo no que toca aos 
propósitos do Projeto. 

Relativamente ao conceito de 
autarquia, que é entidade de caráter 
constitucional, é fóra de dúvida, de acôrdo 
com a orientação seguida no Congresso, 
que compete ao Poder Legislativo 
estabelecer o gráu e a órbita de autonomia 
dessas entidades. As demais, pela 
organização que atualmente as disciplina, 
não dispõem de órgão colegiado 
representativo das classes interessadas, 
para deliberar convenientemente, fora das 
injunções da Presidência da República. 

Consequentemente, é o Poder 
Legislativo que deve traçar a autonomia das 
entidades autárquicas. 

Nêsse sentido, são inúmeros os 
precedentes legislativos. 

O caso em apreço, em primeiro lugar, 
conforme se salientou desde a origem do 
projeto, e de acôrdo também com o que no 
Senado ficou assinalado, as procuradorias 
das autarquias representam um ministério 
jurídico da maior complexidade e da maior 
importância. Suas funções, realmente, 
abrangem a representação das autarquias 
em juizo, ao lado da preparação de 
processos administrativos, como também o 
estudo de numerosas matérias jurídicas, 
envolvendo pesquisa e interpretação de leis. 
Na evolução do direito social, encontramos 
nos procuradores os pioneiros que 
avançaram idéias, fixaram doutrinas e foram, 
também, preciosos elementos de 
colaboração com o próprio poder público, no 
aperfeiçoamento da legislação especial 
sôbre previdência. Nessas difíceis e 
relevantes tarefas êles se têm revelado,  
de modo honroso, à altura das suas 
atribuições. 

O SR. FEREIRA DE SOUZA: – Não 
personalize a questão. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não a 
estou personalizando. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Presto homenagem a todos os procuradores, 
mas não vamos personalizar. 

O SR. ATÍLIO VIVACQUA: – Estou 
apenas mostrando a amplitude dos 
encargos e atribuições. 

Ainda a propósito, quero lembrar a 
notável defesa e empenho com que os 
procuradores do IAPETC, no caso das 
emprêsas de petróleo, defenderam os 
interêsses daquela autarquia, 
conseguindo reivindicar para os seus 
cofres uma fortuna colossal, que vai a 
mais de bilião de cruzeiros. São 
Procuradores que percebem apenas a 
insignificância de quatro mil e poucos 
cruzeiros! 

Assim, Sr. Presidente, êsse ministério 
jurídico, que é a Procuradoria da 
Previdência, exige capacidade, inteligência e 
esfôrço além de independência. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os 
procuradores de qualquer autarquia vão 
ganhar mais do que os procuradores do 
Ministério da Fazenda. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Vou 
mostrar que, pela emenda de V. Ex.ª, 
também poderão ganhar. 

A idéia inspiradora do Projeto, 
Senhor Presidente, foi justamente a de 
procurar, dentro do ministério público, 
uma equiparação de vencimentos para 
funções e atividades que realmente bem 
se assemelham. 

Há, aliás, uma tendência no sentido de 
se incorporar a procuradoria das autarquias 
ao ministério público a Justiça do Trabalho, 

Os Procuradores Gerais da 
Previdência já fazem parte do Ministério 
Público da Justiça do Trabalho. 

O projeto foi, porém, cauteloso, 
porque manda aplicar, no que couber, a lei 
referente ao Ministério Público. Não faz 
uma equiparação absoluta de atribuições, 
prerrogativas e vantagens. E mais do que 
isso, enquanto a emenda do Senador 
Ferreira de Souza estabelece que os 
procuradores não poderão perceber menos 
do que os diretores e chefes de seção, o 
que possibilitará vencimentos mensais de 
quinze mil cruzeiros, o projeto, no seu art. 
1º, procurando atender às condições 
especiais de cada uma das autarquias, 
manda observar as respectivas 
possibilidades econômicas. 

Ora, Sr. presidente, verificamos, em 
primeiro lugar, que o projeto contém 
providência de alta justiça, a qual de 
modo algum, pode afetar a sorte das 
instituições de previdência, conforme o 
receio aqui manifestado pelo Senador 
Ferreira de Souza. 

Além do mais, Sr. Presidente, a 
matéria foi estudada pelo Senado, tendo 
em vista a preocupação de aperfeiçoar o 
Projeto. Existem, realmente, emendas, 
como a do Senador Durval Cruz, que 
cortam qualquer temor neste sentido. 

Na sua emenda, o nobre Senador 
Ferreira de Souza sustenta que as 
autarquias devem ter autonomia ampla. No 
meu entender essa autonomia só poderá 
ser a que a Lei estabelece. S. Ex.ª também 
introduz normas quando dispõe que os 
vencimentos do procurador não poderão 
ser inferiores aos do Diretor, sub-diretor e 
Chefe de seção. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – De 
cada uma das autarquias. Aliás, fixando 
vencimentos. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Embora tenha V. Ex.ª sustentado o 
princípio da autonomia ampla das 
autarquias, V. Ex.ª já demonstrou, por 
uma necessidade imperiosa, que o 
legislador não pode deixar de lhes traçar 
certos limites. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há aí 
uma confusão; ou não me expressei 
convenientemente ou V. Ex.ª não 
compreendeu o que eu disse e deve ter 
tirado conclusão errada. Declarei que a lei 
pode dispor sôbre a vida das autarquias que 
por ela são criadas. Essas entidades devem 
ter autonomia, mas autonomia econômica, 
agindo cada qual dentro do âmbito  
de seus interêsses. Poderão, portanto, 
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fixar os vencimentos de seus diretores, 
sub-diretores e chefes de seção. Eu não 
disse que êstes deverão ganhar mais ou 
menos; a elas cabe decidir. Vejo que V. 
Ex.ª não fixou bem o meu pensamento. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Fixei 
bem o pensamento de V. Ex.ª quando 
disse que se devia dar autonomia às 
autarquias. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os timpanos): – Comunico ao 
nobre orador que lhe resta apenas um 
minuto para término do tempo de que 
dispõe. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Vou 
terminar, Sr. Presidente. 

O fato é que o Senador Ferreira de 
Souza sentiu a necessidade imperiosa 
de estabelecer regras para os 
vencimentos dos procuradores. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Não senti necessidade imperiosa. Não 
procure V. Ex.ª torturar minhas 
expressões, nem delas tirar proveito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não 
estou procurando tirar proveito. Apenas 
analiso o que está escrito, e V. Ex.ª bem 
conhecedor da língua, há de convir que 
o que está escrito é: 

"As entidades autárquicas 
organizarão os seus serviços de 
procuradoria de forma que os 
procuradores não ganhem menos que 
os seus sub-diretores ou chefes de 
Seção ou Delegados, competindo-lhes 
funções de fiscalização e legitimidade 
para recorrer dos despachos do 
Presidente para o Departamento de 
Previdência Social". 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Perfeitamente. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A 
Emenda de V. Ex.ª estabelece regras no 
que toca a vencimentos, mandando 
aplicá-las sem subordiná-las às 
condições econômicas das autarquias. 

Considero, portanto, o Projeto muito 
mais cauteloso do que a Emenda do 
eminente Senador Ferreira de Souza. 
Quanto à sua justiça, nada mais terei a 
aduzir, sobretudo quando refletimos 
sôbre a diminuta remuneração dos 
Procuradores das autarquias e a 
responsabilidade, importância e 
complexidade de suas atribuições. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a emenda. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(*) (pela ordem): – Sr. Presidente, dos 
pareceres das Comissões que opinaram 
sôbre a Emenda do ilustre Senador 
Ferreira de Souza e dos discursos que 
foram proferidos encaminhando a 
votação, ressalta tratar-se de emenda 
substitutiva. Essa emenda do nobre 
Senador Ferreira de Souza é substitutiva 
total do projeto. O Senador Kerginaldo 
Cavalcanti mostrou até, que lhe deixa 
apenas o artigo 3º, eliminando – porque 
os substitui – os artigos 1º, 2º e 4º, êste 
último por supressão. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – 
Deixou apenas o artigo que revoga as 
disposições em contrário. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 
– Não vejo isso. 

Se V. Ex.ª me esclarecer, Sr. 
Presidente, ficarei satisfeito; porque a 
emenda não acaba com o projeto. 

Aliás, é uma questão de ordem que 
levanto, porque não estou 
encaminhando a votação. E' até o caso 
de chamar a atenção do Senado para o 
assunto. 

Houve um equívoco do nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti quando 
declarou não ser mais possível tratar-se 
do projeto. 

Estamos no encaminhamento da 
votação da emenda, de modo que  
cabe aqui contrariar o projeto em tôdas 
as disposições. E o plenário, aceitando 
 a emenda do nobre Senador Ferreira 
 de Souza, é evidente que afasta todo 
 o projeto, menos na salutar dis- 
 

posição de exigir concurso para o 
provimento dos cargos de procurador das 
autarquias. 

Minha questão, porém, é de ordem 
e, antes de antecipar meu voto sôbre a 
emenda Ferreira de Souza – até porque 
considero êsse voto condicionado à 
solução da questão de ordem – quero 
estabelece-la do seguinte modo: se esta 
emenda é substitutiva do projeto; se 
elimina os artigos 1º, 2º e 4º do mesmo, é 
evidente que, aprovada pelo plenário, 
prejudicará um número enorme de 
emendas, senão tôdas. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Vossa Excelência diz muito bem. 
Prejudica tôdas as emendas. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Assim, Sr. Presidente, para saber como 
devo votar a emenda do nobre Senador 
Ferreira de Souza – até porque estou 
inclinado a votar a favor – preciso que a 
Mesa esclareça o seguinte: se aprovada a 
emenda do Senador Ferreira de Souza, 
estará totalmente concluída a nossa 
tarefa em relação ao projeto, subsistindo 
apenas como projeto o que está no texto 
da emenda Ferreira de Souza; ou se, ao 
contrário, essa emenda prejudica apenas 
algumas emendas e não prejudica outras. 
Permita Vossa Excelência que proponha 
a questão de ordem néstes têrmos, 
aguardando a declaração da Mesa 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
considera o substitutivo como integral do 
projeto. 

Se fôr aprovado, a Mesa anunciará, 
no tempo oportuno, que as emendas ns. 1 
– 2 – 3 – 4 – 4-A – 5 – 9 10 – 11 – 12 –16 
– 17 e 18 terão ficado prejudicadas. 

Há algumas outras emendas de 
natureza especial que introduzem 
disposições autônomas no projeto. Essas 
a Mesa não considera prejudicadas. O 
substitutivo do Senador Ferreira de 
Souza, entretanto, exclui apenas o artigo 
3º, o qual será mantido. 

Essa a orientação da Mesa quanto à 
votação da Emenda nº 1. 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela 
ordem): – Sr. presidente, a emenda do 
ilustre Senador Ferreira de Souza, 
segundo á entendi, mantém apenas o 
artigo 3º do projeto e suprime os demais 
dispositivos. 

Não se trata, portanto, de emenda 
substitutiva. E', na realidade, supressiva 
de vários artigos, ou, então estamos 
trocando a significação das palavras e 
das expressões. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Supressiva não pode ser. Se a emenda 
elimina apenas parte do projeto e inclui, 
em substituição, outras disposições não é 
supressiva. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A redação 
constante do avulso diz que se mantém 
apenas o artigo 3º. 

Eis por que levanto questão de 
ordem em vez de encaminhar a votação. 
Desejo ser esclarecido sôbre se fica 
mantido pela emenda apenas o artigo 3º 
do projeto e se os demais artigos serão 
supressos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) 
(pela ordem): – Sr. Presidente há uma 
discussão pràticamente desnecessária 
em tôrno da natureza da emenda de 
minha autoria. 

Que é substitutiva, não há nela uma 
palavra que demonstre não o ser. Que 
pretenda substituir todo o projeto, do ponto 
de vista técnico pretende. Mas, como faz 
redigir diferentemente os artigos 1º e 2º e, 
por evitar só e só a repetição da redação e 
acentuar seu caráter de emenda 
substitutiva, manda que o artigo 3º seja o 
mesmo no projeto. Quer dizer, aproveita a 
disposição nele constante. Ela, 
pròpriamente, não o mantém: formula um 
novo projeto e, no tocante ao artigo 3º diz 
que é o mesmo artigo 3º da proposição, 
apenas por evitar repetir as expressões. 
 
__________________ 
(*) Não foi revista pelo orador. 

Quanto ao art. 4º, manda suprimi-lo. 
O nobre Senador Adoysio de 

Carvalho levantou questão de ordem 
pertinente ao assunto e inteiramente 
lógica: aceita esta emenda pelo Senado, 
estarão prejudicadas as emendas que se 
ligarem à matéria substancial do Projeto 
isto é, aos cargos de procuradores das 
autarquias ou a quaisquer procuradores 
de outras entidades. 

O SR. ALOYYSIO DE CARVALHO: 
– Subsistindo apenas as emendas 
autônomas, como, aliás, a Mesa declarou. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Desejo fazer esta declaração porque me 
parece que alguem entende ter eu usado 
de um subterfúgio qualquer. Não & A 
emenda é substitutiva. Não tem uma 
expressão que não seja de substituição. 
E' tão substitutiva que, em vez de se 
referir aos arts. 1º e 2º, alude apenas ao 
art. 3º, para mantê-lo passando êste 
dispositivo a constituir o próprio art. 3º da 
emenda a que se reporta. 

Esta a explicação que desejo dar, 
para não se dizer que me utilizei de um 
meio para disfarçar minha intenção. A 
emenda é substitutiva; substitui o Projeto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(pela ordem): – Senhor Presidente, sob o 
aspecto genérico a emenda em votação 
pareceu-me à primeira vista substitutiva. 
Entretanto, bem examinadas as 
questões d ordem suscitadas, confesso a 
Vossa Excelência que não sei se a 
emenda é substitutiva, supressiva ou 
comum de dois. 

Realmente, quanto ao artigo 3º, diz a 
emenda que fica como está no projeto. 
Mas, relativamente ao artigo 4º, diz 
apenas: "suprima-se. 

Como se verifica, pelo teôr da 
emenda, criou-se, em substância, 
situação difícil de definir dentro dos 
têrmos regimentais. 

Não há dúvida que se trata de 
emenda – como se diz de certas fIòres – 
hemafrodita, participando de duas 
contingências. 

Conseqüentemente, acho melhor, 
primeiro, considerarmos como emenda; 
segundo, considerarmos a parte 
substitutiva e aquela que não o é assim 
submetendo a exame a questão de ordem 
– uma parte como supressiva e a outra 
como substitutiva. 

De outra forma, não sei como 
poderemos fazer essa reunião, essa 
junção, dando uma única tonalidade 
expressiva ao que se encontra na 
emenda, para os fins regimentais. 

O SR. PRESIDENTE: – A emenda, 
no conjunto, é substitutiva. Visa dar 
redação diferente ao projeto. Para isso o 
seu autor substitui a redação dos artigos, 
1º e 2º, mantém a do 3º e manda suprimir 
o texto do artigo 4º. E' neste sentido que a 
Mesa decide, mantendo, aliás a 
orientação seguida quando da questão de 
ordem suscitada pelo nobre Senador 
Aloysio de Carvalho. O Regimento, por 
outro lado, não oferece dificuldade a que 
o texto da emenda nário. Nele se 
determina que a qua- seja submetido à 
apreciação do plelidade da emenda 
invoca-se apenas para os casos de 
preferência. O fato de ser supressiva ou 
substitutiva não lhe invalida o teôr. 

A Mesa, entende, pois, que o nobre 
Senador Ferreira de Souza apresentou 
emenda que substitui o texto do Projeto, 
mantendo sua redação em apenas um 
artigo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Vossa 
Excelência vai encaminhar a votação? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor 
Presidente, eu havia pedido a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Vossa 
Excelência já falou uma vez pela ordem e 
não poderá fazê-lo novamente, conforme 
reza o Regimento. 

Caber-lhe-à, entretanto, usar da 
palavra para encaminhar a votacão. 
 

O SR. D'AQUINO (para encaminhar 
a votação): – Sr. Presidente, quanto à 
questão de ordem que levantei, fiquei 
supicientemente esclarecido pela 
explicação de V. Ex.ª, ilegível, lendo 
outra parte do Avulso, cheguei à 
conclusão de que a Mesa tem inteira 
razão. 

Quero agora falar para encaminhar 
nador Ferreira de Souza altera a fi- a 
votação. 

A emenda oferecida pelo nobre Se- 
sionomia do Projeto, não só, vamos dizer, 
na sua forma, como também na 
substância. 

A emenda do nobre representante 
pelo Rio Grande do Norte subtrái do 
Projeto uma das suas mais salutares 
regras e pela qual lhe dei parecer favorável 
na Comissão de Constituição e Justiça. 

O projeto, no artigo 1º, condiciona os 
vencimentos dos Procuradores de 
Autarquias federais às possibilidades 
econômicas da entidade a que servir. 

Não fôra essa regra e eu, como 
relator na Comissão de Constituição e 
Justiça, não teria dado parecer favorável 
à proposição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) Já notou V. Ex.ª 
que essa regra não tem nenhuma fôrça 
jurídica? O que é a possibilidade 
econômica de uma entidade autárquica 
para um Tribunal decidir? Ou o projeto 
determina vencimentos iguais para todos, 
ou não. 

Condicionando-os, está a matéria 
sujeita ao arbitrio. E aquela história da 
filha que poderá casar com quem quiser, 
contanto que seja com o primo rico. 

O SR. IVO D'AQUINO: – A regra tem 
validade jurídica, porquanto, pesando 
suas possibilidades econômicas e 
financeiras, é que as autarquias poderão 
calcular a quanto montará o aumento de 
vencimentos a que se refere o projeto. 

No meu parecer sustentei que não 
competia ao Poder Legislativo 
estabelecer normas a respeito do 
quantum dos vencimentos 
deempregados de autarquias. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Mas o projeto estabelece. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Deixei bem 
claro, no meu parecer, que o que 
caracteriza a autarquia – seu nome está 
dizendo – e o govêrno próprio, é a 
economia própria, e a disposição própria 
de seus bens e recursos. Por isso, Sr. 
Presidente, as autarquias organizam seus 
orçamentos, quer das despesas fixas, 
quer das despesas variáveis, bem como 
prevêm a receita. 

Sempre sustentei que o Poder 
Legislativo não devia organizar quadros 
de vencimentos dos funcionárias e 
empregados dessas entidades, porque, 
se o fizesse, desnaturaria a própria 
organização autárquica. Instituto não só 
criado por lei, mas com vida e fisionomia 
próprias, dentro do campo do direito 
administrativo. 

Rendi-me, Sr. Presidente, à 
proposição do projeto, porque a mim me 
parecia, como sempre me pareceu, 
embora ao Poder Legislativo não caiba a 
campetência de fixar vencimentos de 
funcionários das autarquias, não está êste 
Poder, entretanto, eximido, nem afastado 
de estabelecer regras garantidoras do 
direito e vantagens dêsses empregados. 

Assim, na realidade o que aqui 
assentamos, foi o estabelecimento de 
uma norma, de um critério, dentro do qual 
os procuradores das autarquias federais 
receberiam os novos vencimentos mas 
condicionados, sempre às possibilidades 
econômicas de cada entidade. 

O SR. OTHON MÄDER: – Permite  
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador) – Qual o criterio para julgar 
 as possibilidades econômicas de  
uma autarquia? Quem as julgará? 
Mesmo que a autarquia apresente  
saldos pode ter investimentos em que 
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aplicá-los, os quais justifiquem suas 
finalidades. Assim, pode-se dar o caso de 
nunca haver saldo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo 
argumento de V. Ex.ª também não 
poderíamos calcular as possibilidades 
econômicas e financeiras da União, dos 
Estados, e dos Municípios. Em todos os 
exercícios, a União, os Estados e 
Municípios organizam orçamentos que 
significam o balanço de sua receita e das 
suas despesas anuais. Da mesma sorte, 
seguindo o mesmo critério, cada uma das 
autarquias, dentro de um exercício, poderá 
calcular as suas possibilidades para dar as 
vantagens previstas, em princípio, pelo 
projeto. 

O SR. OTHON MÄDER: – V. Ex.ª, 
porém, ha-de convir que a União, os 
Estados e os Municípios quando 
aumentam vencimentos de funcionários o 
fazem por uma lei por um imperativo e 
não subordinados à condição da 
possibilidade econômica. Não há lei que 
subordine o aumento de vencimentos à 
melhoria da situação econômica. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Expliquei a 
V.Ex.ª que a diferença entre a União, os 
Estados e Municípios e as Autarquias 
está em que estas, tendo govêrno próprio, 
têm orçamento próprio. Assim, portanto, 
não cabe à Lei Ordinária fixar-Ihe o 
Orçamento. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito bem. 
Nesse ponto V. Ex.ª está certo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Cabe aos 
seus órgãos diretores, aos seus conselhos, 
mandar efetuar anualmente os cálculos, 
verificar as possibilidades a que se refere o 
Projeto. 

O SR. KERGINALDO 
CAVALCANTI: – E o Projeto contém 
disposição nêsse sentido. 

O SR. OTHON MÄDER: – Só as 
Autarquias sabem quando devem 
aumentar o vencimento de seus 
servidores. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Daí Senhor 
Presidente, embora reconheça as 
elevadas intenções da emenda oferecida 
pelo ilustre Senador Ferreira de Souza, 
julgar que ela exclui do sistema do projeto 
uma regra salutar... 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Precisamente. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...que, 
afastaria, retiraria do Poder Legislativo a 
competência para legislar a respeito da 
matéria. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – 
Perfeitamente V. Ex.ª corrobora o meu 
ponto de vista. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Lamento, 
Sr. Presidente, não acompanhar o nobre 
representante do Rio Grande do Norte, 
Senador Ferreira de Souza, no passo em 
que tão brilhantemente conduziu sua 
elevada argumentação o que se constitui 
quase numa exceção para mim. Em 
matéria de ordem jurídica, tamanho é o 
número tão elevada a preocupação e 
ilegível a competência que o nobre 
colega. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ... põe no 
trato dos assuntos que, raramente, me 
afasto das conclusões de V. Ex.ª S. Ex.ª 
me perdoará desta vez a divergência. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quer 
V. Ex.ª ver um absurdo do Projeto? Qualquer 
procurador de entidade ilegível perceberá 
quase duas vezes mais no Rio de Janeiro, 
do que um professor universitário. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Se fomos por êsse caminho... E os 
 fiscais do impôsto de consumo? 

O SR. IVO D'AQUINO: – Se o nobre 
Senador Ferreira de Souza se basear nêsse 
argumento. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A 
hierarquia de funcionários e de cargos é 
algo sério. 

O SR. IVO D'AQUINO: – ...verificará 
que não serão só êsses  
ilegível funcionários de menor 
 

categoria e menos responsabilidade 
ganham vencimentos superiores aos de 
professor de Universidade. 

Esta disparidade realmente se tem 
observado na Administração brasileira. 
Há dias, nesta Casa, tive ensêjo de 
pedir a atenção do Senado para o 
absurdo de os Fiscais de Diversões 
Públicas da Prefeitura do Distrito 
Federal perceberem cerca de quarenta 
mil cruzeiros por mês. Se, de um lado, o 
fato ressalta o argumento do nobre 
Senador Ferreira de Souza, de outro, 
deixa patente que não será através do 
projeto em causa que se corrigirá tal 
inversão de valores na forma por que 
estão remunerados certos cargos 
administrativos dentro da Organização 
pública do país. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo 
soar os timpanos): – O nobre orador 
dispõe de um minuto para concluir suas 
considerações. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor 
Presidente, já que V. Ex.ª me avisa de 
que tenho apenas um minuto que nesse 
exíguo tempo declarar que infelizmente, 
não posso votar a favor da emenda 
Substitutiva oferecida pelo nobre 
Senador Ferreira de Sousa, menos pelo 
seu mérito, propriamente, do que pela 
forma como está redigida que apelaria 
no sistema adotado no Projeto e nos 
levaria a legislar sôbre matéria da qual 
estamos afastados, em virtude da nossa 
competência constitucional a respeito do 
assunto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a 
Mesa requerimento do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, que vai ser lido 
pelo Sr. 1º Secretário. 

E' lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 230 – de 1953 
 
Requeiro, na forma regimental a 

votação da emenda nº 15, em duas 
partes: a primeira votação referente aos 
artigos 1º e 2º e a segunda relativa aos 
artigos 3º e 4º da emenda. 

Sala das Sessões, em 30 de julho 
de 1953. – Aloysio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
o requerimento do nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, no sentido de que 
a votação da Emenda nº 15, seja feita 
em duas partes: a apreciação, dos art 1º 
e 2º e em seguida, dos art 3º e 4º do 
Projeto. 

Os Srs. que aprovam o 
requerimento, queiram conservar-se 
sentados. 

(Pausa). 
Está aprovado. 
Vai-se proceder à votação da 

primeira parte da Emenda nº 15. 
O SR. OTHON MADER (para 

encaminhar a votação): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei da Câmara 
nº 295 de 1950, ora em fase de votação, 
tem sofrido o mais largo debate. 

A propósito tive menso 
oportunidade de pronunciar mais de um 
discurso nesta Casa, condenando-o 
formalmente. 

Sou ilegível contra a proposição e 
votarei pela sua rejeição  

Tomando entretanto, conhecimento 
da emenda nº 15, oferecida pelo nobre. 
Senador Ferreira de Souza, não posso 
deixar de lhe dar meu voto favorável, 
porque consagra argumento no qual  me 
apoiei para combater o projeto, qual o 
de não poder a União intervir nas 
autarquias para discriminar vencimentos 
de funcionários ou regular sua economia 
interna.  

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Por 
essa emenda, entretanto, a união 
interferirá, determinando a margem de 
vencimentos. 

O SR. OTHON MADER: – Pela 
emenda, são as autarquias que ficarão 
os vencimentos dos Procuradores. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Os 
Vencimentos dos diretores, subdiretores e 
chefes de secção também constituem 
remunerações elevadas. 

O SR. OTHON MADER: – Senhor 
Presidente, reconheço que a emenda 
respeita o princípio da autonomia e 
independência das autarquias. 

Votarei por isso favoravelmente à 
emenda oferecida pelo nobre Senador 
Ferreira de Souza porque, uma vez que 
não é possível rejeitar o projeto, como 
está se vendo pela atitude do plenário, 
pelos menos deve o Senado procurar 
reduzir seus efeitos nocivos. 

Trata-se, se dúvida, de proposição 
das mais funestas submetidas ao 
pronunciamento desta Casa e, se 
aprovada, irá trazer conseqüências 
nocivas não só às autarquias como ao 
Erário, pois – conforme demonstrei 
através de longo e exaustivo voto em 
separado proferido na Comissão de 
Legislação Social, êste projeto vai 
acarretar a apresentação de outros. 
visando igualmente a equiparação e 
reestruturação de carreiras e, 
conseqüentemente novos encargos para 
os contribuintes e para a produção 
nacional. já tão onerada. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – 
Inclusive nos próprios institutos e 
autarquias, onde o procurador passará a 
ganhar mais do que um delegado ou 
chefe de serviço. 

O. SR. OTHON MADER: – 
Perfeitamente. V. Ex.ª tem razão, Posso 
citar mesmo o caso do Instituto do Mate. 
Com esta reestruturação, o Presidente e 
diretores vão ganhar menos que os 
procuradores. E uma inversão na 
hierarquia, uma indisciplina que se vai 
estabelecer no Instituto. 

O Sr. Presidente, trata-se, portanto, 
de projeto que, além do mais, encerra 
clamorosa injustiça, criando uma classe 
de privilegiados – a dos procuradores 
sem beneficiar os demais funcionários, 
Dêsse modo, as autarquias em condições 
econômicas favoráveis e que poderiam 
dispor dos saldos para melhorar 
vencimentos dos seus funcionários em 
geral, inclusive os de pequena categoria, 
não poderão fazê-lo, porque deverão 
destinar tais economias á melhoria dos 
vencimentos dos procuradores. 

Ademais, é sabido que os 
procuradores de autarquias ocupem, em 
geraI, mais de um emprego. E raro o caso 
– e talvez mesmo não exista – de um 
procurador de autarquia exercer 
Unicamente essa função. Eles as têm 
como receita subsidiária, como achego ou 
bico, como se diz vulgarmente. 
Advogados, que são, mantêm escritórios 
rendosos e acumulam vários margos. Não 
só, portanto, êles os necessitados mas, 
os funcionários burocráticos, que 
permanecem todo o tempo no serviço, e, 
portanto, não podem perceber outros 
proventos além daqueles, do seu cargo 
único. Este é que precisam de melhoria 
de vencimentos, vão-se aumentar os já 
privilegiados e se esquecem os pequenos 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. 
Ex.ª está enganado os procuradores não 
podem acumular. 

O.SR. OTHON MADER: – Os 
procuradores. ao contrário não estão 
sujeitos a horário ou ponto: tem completa 
liberdade, podem advogar exercer 
atividades particulares e acumular 
vencimentos de várias origens. 

Votarei a favor da emenda do nobre 
Senador Ferreira de Sousa porque êle 
limita os efeitos nocivos da proposição, 
fazendo respeitar o princípio de que não 
pode e não deve União intervir na 
economia interna dos institutos e órgãos 
autárquicos  

(Muito bem) 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

a primeira parte da emenda, que 
corresponde aos artigos 1º e 2º 

Os pareceres das Comissões 
respectivas são contrários  

Os Senhores que aprovam a 
primeira parte da emenda, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Está rejeitada. 
O SR. OTHON MADER (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requerida 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se 
preceder à verificação da votação 
requerida pelo nobre Senhor Othon 
Mader. 

Queiram Ievantar-se os Senhores 
que aprovaram a emenda.(Pausa). 

Queiram sentar-se os senhores 
Senadores que aprovaram e levatar-se os 
que rejeitam.(Pausa). 

Votaram "sim", 8 Senhores 
Senadores e "não", 25. 

São rejeitados os seguintes artigos: 
"Art. 1º – As entidades autárquicas 

organizarão os seus serviços de 
Procuradoria de forma que os 
Procuradores não ganham menos que os 
seus sub-Diretores ou Chefes de Seção 
ou Delegados, competindo-lhes funções 
de fiscalização e legitimamente para 
recorrer dos despachos do Presidente 
para o Departamento de Previdência 
Social. 

Art.2º – O Procurador chefe receberá 
a gratificação atribuída a cada Diretor. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação 
a 2.ª parte da emenda 15, com pareceres 
contrários. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO(*) 
(para encaminhar a votação): – Sr 
Presidente, requeri a votação em duas 
partes da emenda do nobre Senador 
Ferreira de Souza porque considero a 
segunda parte inocente das intenções de 
S. Exª. 

Fica mantido o Artigo 3º do Projeto e, 
assim redigido: 

“Os cargos iniciais da carreira de 
procurador das autarquias federais serão 
sempre providos mediante concurso. 

Esta a redação do artigo 3º do 
Projeto 3º do Projeto. A camada mantém 
o artigo 3º, e suprime o artigo 4.” que 
declara entrar a lei em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário da revogação em contrário é 
perfeitamente dispensável. A primeira 
parte determina vigência da Lei. 

Temos abusado um pouco nas 
últimas leis, estabelecendo expressamente 
que a sua vigência é da data da publicação 
lei deve ter determinado prazo para entrar 
em vigor nos têrmos, aliás da lei civil e 
exatamente para que não só o poder 
público como os interessados possam 
adaptar as situações anteriores à nova lei. 
Ora, se há uma lei importante que deva ter, 
realmente êsse espaço, para que as 
autarquias estudem os seus recursos, 
examinem a sua situação, estabeleçam 
naturalmente, as condições em que se vai 
processar o reajustamento de vencimentos 
dos seus procuradores, é esta. Assim, 
neste ponto, sobretudo, e Senador Ferreira 
de Souza, tem muita razão. 

O.SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
Tem razão total.  

O.SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
...quando deu à lei para quem sua vigência 
seja nos prazos comuns. 

Esta a razão do meu requerimento de 
destaque para os artigos 3º e 4º, e de pedir 
especialmente a aprovação da emenda do 
Senador Ferreira de Souza nêsse particular. 
Assim, teremos contentado S. Exª numa 
parte. 

O.Sr. Ferreira de Souza: – Teremos 
contentado o erário com a economia. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. – 
(Muito bem). 

 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
 

O.SR.KARGINALDO CAVALCANTI: 
(*) (para encaminhar a votação): –  
Sr. Presidente, lamento não  
poder ser tão generoso quanto meu 
eminente colega Senador Aloysio de 
Carvalho. Reconheço que S. Ex.ª co- 
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locou magnificamente a questão sob o 
aspecto jurídico e não lhe fugiria de dar 
meu apôio se motivos outros de ordem 
imperiosa conduzissem meu pensamento 
em contrário ao de S. Ex.ª 

Sr. Presidente, se aceitarmos a 
sugestão, teremos evitado, apenas, que a 
lei possa entrar em vigor como se encontra 
no projeto. Essa a única conseqüência 
decorrente da emenda. da emenda. O 
projeto, entretanto, a parece recomendável. 
As ra- O projeto, entretanto, a mim me 
quando se discutiu a proposição, continuam 
de pé, porquanto o que se deseja 
fundamentalmente é criar para essa nobre 
classe de procuradores de autarquias 
possibilidades de melhormente servir, 
dando-lhe atribuições compatíveis com o 
cargo, enfim, estabelecendo-lhe as 
possibilidade de bem servir às instituições 
de que fazem parte. 

Não há dúvida de que é uma injustiça 
clamorosa pedir-se a atenção para o fato de 
um procurador vir a perceber tanto ou 
quanto um diretor de serviço quando, na 
verdade, já temos os fiscais de impôsto de 
consumo com ordenados polpudos, 
ultrapassando os do próprio Presidente da 
República. 

Que razões há, portanto, para nos 
insurgirmos contra a melhoria das condições 
de vida dos Procuradores das autarquias? 
Não existe razão prática imediata para que 
não se proceda nesse sentido. 

Os que se opõem ao Projeto, devem, 
pelo menos, situar-se dentro de razões 
lógicas; mas as restrições estabelecidas na 
emenda não me parecem consentâneas 
com os propósitos alimentados pelos que 
apresentaram o Projeto. 

Sr. Presidente, o que os Procuradores 
das autarquias, vitoriosa a Proposição, irão 
realizar, a bem do povo, poderei assim 
dizer, será de fato excepcional. Terão larga 
competência forense; e se, em verdade, os 
benefícios serão de ordem patronal, nem 
por isso deixarão de prestar melhores 
serviços à coletividade que será de fato 
melhormente assistida. 

Daí por que, com  a devida vênia, e 
com o acatamento que me merece o nobre 
Senador Aloysio de Carvalho, as 
Comissões que opinaram sôbre o assunto, 
recomendaréi, pedirei mesmo ao Senado 
rejeite a emenda do nobre Senador Ferreira 
de Souza, em sua segunda parte, 
reservando-se, assim ao Senado apreciar, o 
que se contém o Projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
segunda parte da emenda, Ferreira de 
Souza. 

O.SR: KERGINALDO CAVALCANTI 
(*) (pela ordem): – Sr. Presidente. solicito 
de V.Ex.ª um esclarecimento, porque surgiu 
situação interessante. O nobre Se 
nador Ferreira de Souza, manda, com sua 
emenda, conservar o art. 3º do Projeto. 
Rejeitada a emenda, pergunto a Vossa 
Excelência. Sr. Presidente, como será 
considerado o Art. 3º. 

O SR. PRESIDENTE: – Aprovada a 
segunda parte da emenda será mantido o 
Art. 3º. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– E se recusada? 

O SR. PRESIDENTE: – Serão 
apreciadas as emendas correspondentes 
ao art. 3º, ou êste o será quando o plenário 
se manifestar sôbre o Projeto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: 
– V. Ex.ª, Sr. Presidente, sujeitou ao voto 
do plenário, dois artigos no mesmo tempo. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Correspondentes á Emenda em votação. 

O SR. IVO D'AQUINO(*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, está 
 em votação a segunda parte da emenda 
Ferreira de Souza: e como se refere 

Art. 3º do Projeto, pode dar-se  
caso de, rejeitada, rejeitado tam- ilegível 
ficar o Art. 3º.haver, assim, uma espécie  
de contrangimento na votação. São 
matérias completamente distintas.  
O Se- poderá desejar manter o Artigo  
como é natural, porque tem pare- 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

ceres favoráveis de tôdas as 
 Comissões, e não querer aprovar a 
primeira parte, digamos assim, da 
segunda da parte da Emenda Ferreira de 
Souza. 

Assim, Sr. Presidente, solicitaria de 
V Ex.ª fôsse posta em 
 votação a segunda parte da emenda, 
deixando o art. 3º para ser votado 
posteriormente, em forma por assim 
dizer de destaque, (Muito bem!) 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Permite V.Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) – Quando 
requeri a votação em duas partes da 
Emenda Ferreira de Souza, por conter 
disposições diferentes, fi-lo com a 
intenção de o plenário aprovar a 
segunda parte. Qualquer Requerimento 
de desta que ou votação por partes, 
deve ter um sentido, um objetivo. 

O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor 
Presidente, ouvi o esclarecimento 
prestado pelo Senador Aloysio de 
Carvalho; mas poderá algum Senador 
desejar manter o Art. 3º e votar contra a 
segunda parte da Emenda oferecida pelo 
Senador Ferreira de Souza. solicito 
assim, da Mesa ponha em votação 
apenas a segunda parte da Emenda, 
deixando o art. 3º para apreciação 
posterior, mesmo porque contém regra 
salutar, que não deve ser rejeitada, qual 
a instituição do concurso para inicio de 
carreira. 

(Muito bem) 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 

solicita de V. Exª enviar à Mesa 
requerimento de destaque para que a 
segunda parte da Emenda Ferreira de 
Souza seja votada separadamente. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – 
para encaminhar a votação, pronuncia 
discurso que será publicado depois  

O SR PRESIDENTE: – sôbre a 
mesa Requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1º Secretário 

E' lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 231 de 1953 
 

Requeiro que se proceda 
separadamente à votação da 2º parte da 
emenda oferecida pelo Sr. Senador 
Ferreira de Souza (conforme o 
requerimento do Sr. Senador Aloysio de 
Carvalho), de modo a que seja feita com 
destaque a votação do artigo 3º do 
projeto contido na emenda do Sr. 
Ferreira de Souza 

Sala das Sessões, em 30 de Julho 
de 1953. – lvo d'Aquino. 

O SR. PRESIDENTE: – Serão 
votados separadamente, os art. 3º e 4º 

Em votação o art. 3º da Emenda 
que corresponde ao art. 3º do projeto 

Julga a Mesa que os pareceres 
contrários das Comissões foram dados à 
Emenda em conjunto, não devendo ser 
levado em conta como parecer contrário 
ao art. 3º que é mantido. 

Em votação o art. 3º da Emenda. 
Os Senhores que o 

aprovam,queiram permanecer sentados.  
(Pausa). 

E' aprovado o seguinte. 
Art. 3º O do projeto. 
Em votação o art. 4º da emenda que 

corresponde ao art. 4º do projeto  
O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem): – 

Sr. Presidente, solicito a V.Exª a gentileza de 
ler o art. 4º do projeto, 

O SR. PRESIDENTE: – O art. 4º do 
Projeto, que a emenda manda suprimir, 
está assim redigido: 

"A presente lei entrará em Vigor na 
data dê sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário". 

Esta a disposição que a emenda 
Ferreira de Souza manda suprimir. 

Em votação o art. 4º da Emenda, 
porque corresponde à supressão do 
artigo 4º do Projeto. 

Os Srs. Senadores que aprovam 
Projeto art 4º da Emenda queiram 
permanecer sentados ,(Pausa) 

A Emenda foi aprovada. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 

(Pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR, PRESIDENTE: – O Senhor 
Senador Kerginaldo Cavalcanti requer 
verificação da votação. 

Queiram levantar-se os Srs 
Senadores que aprovam o art 4º da 
Emenda. (Pausa), 

Queiram sentar-se os Srs 
Senadores que aprovaram o art 4º da 
Emenda da e levantar-se os que a 
rejeitam (Pausa). 

Votaram a favor do art 4 º da 
Emenda treze Srs. Senadores e contra, 
dezenove. 

E' rejeitado a seguinte 
Art. 4º Suprima-se. 
Em votação a emenda nº I2, que 

tem subemenda oferecida pela Comissão 
de Legislação Social. 

A subemenda constitui inovação 
matéria da emenda, infringindo, assim, o 
disposto na parta final do § 3 do art. 113 
do Regimento 

A emenda nº 12 tem pareceres 
contrários E' de plenário e terá de ser 
submetida ao voto do mesmo. 

O art. 113, § diz o seguinte: 
"Não serão admitidas emendas que 

não tenham relação com as matérias da 
proposição, nem subemendas contendo 
matéria extranha à das emendas a que 
forem 

apresentadas". 
A emenda nº 12 está assim 

redigida: 
"Suprima-se no art, 1º a palavra 

"impedimentos". 
A subemenda oferecida a essa 

emenda manda acrescentar no artigo 1º 
do projeto, a que a emenda se refere, 
após as palavras "autarquias federais" a 
seguinte expressão: "e emprêsas 
incorporadas ao Patrimônio Nacional". 

– Entende a Mesa que a subemenda 
contraria o disposto no § 3º do artigo 
113. 

A matéria da subemenda não tem 
nada com a emenda. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) 
(Pela ordem): – Sr. Presidente, desejo 
ressalvar um ponto de vista de ordem 
regimental. 

Sempre fiz as maiores restrições a 
êsses dispositivos regimentais que 
importam no cerceamento da liberdade 
do Parlamento. 

No caso, data venia. quando se 
refere a "emprêsas incorporadas" existe 
uma questão jurídica das mais sérias. 

Alguns tratadistas consideram 
essas emprêsas como autarquias. Assim 
não seria matéria extranha. O plenário 
pode rejeitá-la por outro motiva; mas não 
pelo regimental. 

Peço, assim, a V. Ex.ª, Sr. 
Presidente reconsidere o ponto de vista, 
submetendo a subemenda à apreciação 
do Senado, a fim de que seja eu não 
acolhida, 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
mantém sua decisão pelas razões 
seguintes: o Regimento, no art. 113, e 
3º, recomenda a não aceitação de 
emendas que não tenham relação com a 
matéria da proposição, nem subemendas 
– que é o caso -- contende matéria 
estranha à das emendas a que forem 
apresentadas. 

Aí o caso. A subemenda 
apresentada à emenda nº 12 contém 
matéria extranha à emenda, que está 
assim redigida: 

"Suprima-se a expressão «impedimentos». 
E a subemenda:  
"Acrescente-se! emprêsas 

incorporadas ao Patrimônio Nacional". 
Entende a Mesa que a subemenda não 

tem relação alguma com a Emenda e, pelo 
disposto no Regimento, não pode aceitá-la.  
A Mesa concordaria com V. Ex.ª houvesse  
sido a subemenda apresentada ao artigo  
do Projeto. Acontece, porém, que ela foi 
 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

apresentada à Emenda no 12, cuja 
redação nada tem que ver com a 
subemenda. 

Assim, mantém a Mesa e sua 
decisão, considerando prejudicada 
subemenda e submete no voto do 
Plenário a Emenda nº 12. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) 
(Pela ordem): – Sr. Presidente aceito o 
esclarecimento de V. Ex.ª. Na verdade, 
verifico que a emenda não tem relação 
alguma com a subemenda, Deve ter 
havido equivoco da parte do autor da 
subemenda. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
agradece a colaboração de V.Ex.ª. 

Em votação a Emenda nº 12 do 
plenário, com pareceres contrários da 
Comissões de Constituição e Justiça, da 
Legislação Social, de Serviços Públicos 
e de Finanças. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) 
(Para encaminhar a votação):  – Senhor 
Presidente, a Emenda nº 12 amplia 
desmesuradamente os já desmesurado, 
favores do Projeto. Êste se baseia numa 
equiparação – a meu ver absurda – dos 
Procuradores das entidade, autárquicas 
aos Procuradores da República. 

No seu art 1º declara que esse 
equiparação é integral nas vantagem 
como também nos impedimentos. Terão 
vencimentos, possíveis privilégios 
prerrotativas várias, mas terão os 
impedimentos, repito, o que vale dizer 
que, representantes do Ministérios 
Público, não poderão advogar contra os 
poderes públicos, contra outra autarquia, 
contra uma sociedade mista de que faca 
parte a União, nem tampouco contra os 
Estados. Municípios, em processos de 
falência, criminais, orfanológicos, porque 
nêles se desenvolve ação do Ministério 
Público. A emenda pretende se 
suprimam êsses impedimentos, se 
concedam a êsses procuradores 
vantagens e vencimentos semelhantes 
aos do Procurador da República, 
facultando-lhes advogar contra êsses 
poderes que acabo de mencionar e 
mesmo, quem sabe, dentro do próprio 
Instituto. 

Se se trata de remunerar altamente 
essas funções, neste caso restrinja-se-
Ihes a atividade, dêles se exigindo valor 
dedicação á prestação de serviço. Não 
se lhes abra largamento a porta, como 
sejam possibilidades várias no exercício 
do cargo, liberdade ampla na advocacia 
podendo fazer concorrência a advogados 
que não têm funções ou serviços 
públicos. 

A emenda, neste caso, deve ser 
rejeitada. Não será possível dar-lhes o 
que se dá aos Procuradores da 
República. Já o declarei: seria demais! 
Mas, também, dar-lhes mais, então é 
mais que demais. (Muito bem) 

(*) Não foi revisto pelo orador 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação 

a emenda nº 12. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 

(*) (Para encaminhar a votação):  – Sr. 
Presidente, hoje, felizmente tendo 
oportunidade de estar de acôrdo com o 
meu nobre Senador Ferreira de Souza. 

Com efeito, tôdas as Comissões se 
manifestaram pela rejeição desta 
emenda, e até numa delas, especifica. 
como a de Legislação Social, a rejeição 
foi unânime. 

O parecer diz o seguinte: 
"A Comissão de Constituição e 

Justiça declarando que, embora seja 
constitucional, deve a emenda ser 
rejeitada porque, se aos procuradores 
das Autarquias se pretende dar 
prerrogativas e prlvilégios dos membros 
do Ministério Público, é Iógico que 
tenham os mesmos impedimentos que 
êstes, no exercício da função. 

Da mesma forma nos manifestamos 
pois o que se pretende é criar uma 
situação de equiparação. Pela rejeição". 

Durante o discurso do Sr, 
Kerginaldo Cavalcanti o Sr, Café Filho, 
deixa a cadeira da presidência, que é o 
ocupada pelo Sr, AIfredo Neves. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

emenda nº 12, com pareceres contrarios das 
Comissões. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

E' rejeitada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 12 
 
Suprime no Art. 1º a palavra 

"Impedimentos". 
Emenda nº 13, Supressiva e aditiva. 
Esta emenda consta de duas partes. 

Na primeira se diz: -Suprima-se a palavra 
impedimentos". Esta parte já foi prejudicada 
pela resolução da Senado quanto á emenda 
anterior. A segunda parte e aditiva; manda 
acrescentar um parágrafo único, em que se 
declara que os procuradores autárquico 
ilegível impedidos de pleitear contra a 
União, Estados e Município, Esta emenda 
tem pareceres contrários, de tôdas as 
Comissões. 

O SR. ISMAR DE GOES (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a 
emenda esta prejudicada porque o plenário 
já rejeitou a palavra "impedimentos", Visava 
tão sómente essa mesma rejeição 
acrescentando-lhe um parágrafo único. 

"Os Procuradores das autarquias estão 
impedidos de pleitear contra a União, 
Estados e Municípios". 

Desde que consta do projeto a palavra 
"impedimentos" os Procuradores já estão 
impedidos de pleitear contra a União, os 
Estados e os Municípios. 

Mesmo que a emenda não estivesse 
prejudicada, seria superflua, porque nêsses 
"impedimentos" se inclui a proibição de 
pleitear contra a União, os Estados e os 
Municípios. 

É emenda, portanto, duplamente 
prejudicada. (Muito bem). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI 
(*) (pela ordem): – Sr. Presidente, de fato a 
Comissão de Previdência Social manifestou-
se, com relação à palavra "impedimentos", 
semelhantemente às demais, isto é, pela 
rejeição. Nesta parte todavia, seu ponto de 
vista foi favorável á aprovação. 

Devo, porém, ressaltar que, bem 
examinada a espécie, julgo, sob este 
aspecto, dispensável a emenda porque os 
funcionários autárquicos, legalmente, não 
poderão pleitear contra a União, contra o 
Estado ou contra o Município. Creio mesmo 
ser este um dos preceitos da Ordem dos 
Advogados do Brasil – estamos impedidos 
de exercer a advocacia nêsses casos, 
porque seria advocacia contra o interesse 
publico. 

Daí por que entendo que a emenda em 
aprêço seria uma espécie de "chover no 
molhado"; não traria mal algum. Manifestei-
me favoravelmente a sua aprovação. 
Fundamentalmente, entretanto, considero-a 
supérflua (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa não 
pode deixar de submeter a emenda a 
votação em duas partes, porque assim se 
manifestaram todas as Comissões. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) 
(pela ordem): – Sr, Presidente, a emenda nº 
13 está totalmente prejudicada pela votação 
da emenda número 12. 

Não se trata, aqui, de distinguir a 
natureza dos "impedimentos". O Projeto dá 
aos Procuradores das autarquias as 
mesmas atribuições, impedimentos e 
prerrogativas dos membros do Ministério 
Público da União. A emenda quis afastar o 
impedimento especifico dos membros do 
Ministério Publico da União, para aceitar 
outro impedimento, que seria o de não 
pleitear contra a União, os Estados e os 
Municípios. 

Ora, se o Plenário acabou de votar 
uma emenda que suprime a expressão 
"impedimentos", quis, evidentemente, 
manter o texto do art. 1º do Projeto e 
estabelecer que os impedimentos dos 
procuradores das autarquias sejam os 
mesmos dos membros do Ministério 
Público da União. 

Assim, não temos mais que cogitar se o 
impedimento é o de pleitear contra a União 
os Estados e os Municípios. O impedimento 
será o existente em relação aos membros do 
Ministério Publico da União. 

Aproveito o parecer da Comissão de 
Finanças para mostrar como a emenda 
realmente está prejudicada pela rejeição da 
anterior. A Comissão de Finanças diz o 
seguinte em relação á emenda nº 13: 

"As mesmas razões que demos no 
parecer à emenda anterior se aplicam à 
"presente". 

E na emenda anterior deu parecer 
contrário, por estas razões: 

"Se o Projeto equipara os  
Procuradores das autarquias federais aos da 
República quanto aos direitos e às 
vantagens, não vemos por que o  
não faça em relação aos  
impedimentos." 

Quer dizer: iguais atribuições, iguais ara 
vantagens, iguais impedimentos. 

O SR. KERGINALDO CAVACANTI: – 
E' indubitável 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – 
Não há, portanto, que cogitar mais da 
natureza do "impedimento". 

O SR. KERGINALDO CAVACANTI: – 
Muito bem.  

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 
impedimento é o dos membros do Ministério 
Público da União. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa, diante 
da manifestação dos Srs. Senadores e não 
havendo qualquer protesto do Plenário, 
aceita a interpretação e considera 
prejudicada a emenda. 

E' prejudicada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 13 
 
Art. 1º Suprima-se a palavra 

"impedimentos". 
Acrescente-se: 
Parágrafo único. Os procuradores das 

autarquias estão impedidos de  pleitear 
contra a União, Estados e Municípios. 

Emenda nº 4 – Aditiva ao art. 4º 
O SR. PRESIDENTE: – Esta emenda 

foi apresentada perante a Comissão de 
Constituição e Justiça onde não obteve 
maioria de votos. Outras comissões lhe 
apresentaram subemendas. Por aquela 
razão, entretanto, a Mesa entende não poder 
submetê-la é consideração do plenário. 

 
EMENDA Nº 14 – ADITIVA 

 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTE 

(*) (pela ordem): – Sr, Presidente, esta 
emenda, parece, foi pela Comissão de 
Constituição e Justiça considerada, em 
parte, inconstitucional, no que se refere à 
fixação de prazo para regulamentação. No 
mais, aquêle órgão opinou pela 
constitucionalidade, oferecendo, entretanto, 
subemenda quanto ao mérito. 

Assim, data vênia de V. Ex.ª, teremos 
que encarar, inicialmente, a preliminar de 
inconstitucionalidade. 

O SR. DURVAL CRUZ (pela ordem): 
–Sr. Presidente, apresentei em plenário a 
emenda nº 14 mandando que: 

"§ 1º – As entidades autárquicas que 
tenham sido deficitàrias nos três últimos 
exercícios, não poderão reajustar os 
vencimentos de seus procuradores além do 
maior padrão ou classe do respectivo cargo 
ou carreira, ora existente na entidade, para a 
Região, observado o dispôsto na parte final 
dêste artigo, 

§ 2º – Os padrões de vencimentos a 
serem reajustados na forma do parágrafo 
anterior constarão de Regulamento a ser 
expedido pelo Poder Executivo dentro de 
sessenta dias da vigência desta Lei". 

Voltando o projeto à Comissão de 
Finanças, como relator, propuz subemenda 
á à emenda de minha autoria, nos seguintes 
têrmos: 

 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

"O disposto nesta Lei não se aplica às 
entidades autárquica que tenham sido 
deficitárias nos três últimos exercícios e 
enquanto assim permanecerem." 

"A Subemenda se justifica porque, após 
a apresentação da emenda, verificamos que 
que nem mesmo nas condições proposta pela 
emenda devem as entidades deficitárias 
reajustarem os vencimentos de seus 
procuradores". 

Esta subemenda traz ao plenário 
oesclarecimento que a .matéria exige. 

Autarquias que têm dificuldade em 
manter em dia o pagamento dos seus 
procuradores, não devem ser 
sobrecarregadas, oneradas com uma lei que 
as obrigue a aumentar vencimentos de 
servidores. (Muito bem!)  

O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter a 
votos, em primeiro Iugar, a subemenda da 
Comissão de Finanças ao parágrafo primeiro. 
Aprovada, ficarão prejudicadas a emenda e a  
subemenda da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. ATILIO VIVACQUA (peIa 
ordem): – Sr. Presidente, quero apenas fazer 
ligeiras considerações em torno dos 
argumentos do nobre s Senador Durval Cruz. 

Entendo que o Artigo 1º do Projeto, 
condicionando a aplicação da lei às 
possibilidades econômicas das autarquias, 
atende perfeitamente à situação de cada uma 
delas, Assim, a matéria ficará inteiramente 
subordinada a essa condição salutar, que 
evitará quaisquer abusos ou medidas que 
possam afetar a vida econômica das 
autarquias. 

Por estas razões, não acompanho o 
ilustre Senador Durval Cruz no voto à sua 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda nº 14. 

Queiram conservar-se sentados os e 
Srs. Senadores que aprovam (Pausa)  

E' aprovada a seguinte: 
 
SUBEMENDA Á EMENDA Nº 14 

 
§ 1º Acrescente-se o art. 1º o seguinte a 

parágrafo: 
§1º O disposto nesta lei não se aplica às 

entidades autárquicas que tenham sido 
deficitárias nos três últimos exercícios e 
enquanto assim permanecerem. 

Fica prejudicada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 14 
 

Aditiva 
 
Acrescente- se ao art. 1º os seguintes: 
§ 1º As entidades autárquicas que 

tenham sido deficitárias nos três últimos 
exercícios não poderão reajustar os 
vencimentos de seus procuradores além do 
maior padrão ou classe do respectivo cargo ou 
carreira ora existente na entidade, para a 
Região, observado o disposto na parte final 
dêste artigo. 

§ 2º Os padrões de vencimentos a o 
serem reajustados na forma do parágrafo 
anterior constarão de regulamento a ser 
expedido pelo Poder Executivo, dentro de 60 
dias da vigência desta lei é a seguinte: 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 14 
 
"acrescentar a palavra "efetivo" após a 

palavra "cargo". 
Emenda nº 11: Deixo de submetê-la à. 

consideração da Casa porque, apresentada 
na Comissão do Legislação Social, foi ali 
rejeitada.  

Emenda nº 2. Apresentada como 
substitutiva, reza o seguinte: 

"Onde se diz; – "Os atuais cargos de 
Procurador, Consultor Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador, diga-se: "Os atuais 
cargos de Procurador, Consultor Jurídico, 
Advogado, Assistente Jurídico e Assistente de 
Procurador". 

 
_________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 

Se a emenda for votada como 
substitutiva, prejudicará as subemendas e 
emendas referentes ao art. 2º. Se votada 
como aditiva, e aprovada, dará ensejo a 
que as demais também sejam submetidas 
a votos. 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela 
ordem): – Sr. Presidente, se me não as 
engano, a emenda a que Vossa Excia se 
refere e apresentada pelo nobre Senador 
Hamilton Nogueira manda incluir os 
Adjuntos de Consultores Jurídicos entre os 
outros car gos discriminados no Artigo do 
Projeto. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO: – 
Exatamente. 

O SR. IVO DE AQUINO: – O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça foi-
lhe favorável em virtude da justificação 
oferecida pelo autor da Emenda, que 
explicou haver, em as algumas autarquias, 
cargos com a denominação contida na 
emenda. 

Como relator, considerei-a emenda 
aditiva e por esta forma lhe dei parecer 
favorável, no que fui acompanhado pelos 
outros membros da Comissão. 

Este, Sr. Presidente, o osclarecimento 
que desejava dar. – (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa 
pretende fixar exatamente a orientação a 
que V. Exa. alude A emenda será posta em 
votação como aditiva e não, substitutiva, de 
vez que tem como objetivo acrescentar os 
Assistentes Jurídicos e os Adjuntos de 
Consultores Jurídicos ao dispositivo do 
projeto. 

A essa emenda aditiva foi 
apresentada Subemenda, que será votada 
em primeiro lugar, de acordo com o 
Regimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(pela ordem): – Sr. Presidente, ao meu 
ver, a Submenda a ser votada em primeiro 
lugar é da Comissão de Serviço Público 
Civil, que está a folhas 2 do avulso 
referente ao parecer nº 631. 

Ela atende ao objetivo da emenda se 
nº 2, que é incluir a expressão "Ajunto de 
Consultor Jurídico", e igualmente ao de 
outra emenda – também enumerada sob 2, 
porque a primeira tomou o número 4-A – 
que mandam incluir a expressão 
"Assistente Jurídico". 

O art. 2º do Projeto ficaria, portanto, 
assim redigido: 

"Os atuais cargos de Procurador. 
Consultor Jurídico. Advogado e Assistente 
Jurídico, Adjunto de Consultor Jurídico e 
Assistente de Procurador... etc." 

Aprovada a subemenda, estarão 
atendidos os objetivos das duas emendas. 
(Muito bem).  

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Subemenda, da Comissão de 

Serviço Público Civil. Os Senhores a 
Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados, (Pausa) 

E' aprovada a seguinte: 
 

SUBEMENDA 
 
A emenda nº 2 
Onde se diz: "Os atuais cargos de 

Procurador, Consultor Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador..." 

Diga-se: "Os atuais cargos  
de Procurador, Consultor Jurídico,  
Advogados, Assistente Jurídico, Adjunto de 
Consultor Jurídico e Assistente  
de Procurador..." 

Fica prejudicada a seguinte: 
 

EMENDA 
 
Ao art. 2º: 
Onde se di: "Os atuais cargos de  

Procurador, Consultor Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador. 

Diga-se: "Os atuais cargos de 
Procurador, Consultor Jurídico, Advogado, 
Assistente Jurídico, Adjunto de de 
Procuras." 
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Emenda nº 4-A 
apresentada à Comissão de 
Constituição e Justiça e modo 
art. 2º: 

Onde se diz: "Os atuais 
cargos isolados de 
Procurador, Consultor 
Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador". 

Onda se diz: "Os atuais 
cargos de Procurador, 
Consultor Jurídico, Advogado, 
Assistente Jurídico, Adjunto 
de Consultor Jurídico e 
Assistente de Procurador". 

Fica prejudicada a 
seguinte 

 
EMENDA 4-A 

 
"Ao art. 2º: 
Onde se diz: "Os atuais 

cargos isolados de 
Procurador, Consultor 
Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador..." 

Diga-se: "Os atuais cargos 
isolados de Procurador, 
Consultor Jurídico, Adjunto de 
Consultor Jurídico, Advogado 
e Assistente de Procurador"... 

Emenda nº 3. 
Foi apresentada com 

caráter de Substitutiva, mas 
verdadeiramente é 
modificativa. Tem pareceres 
favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça e de 
Finanças e, contrários, das 
Comissões de Legislação 
Social e de Finanças e, 
contrários, das Comissões de 
Legislação Social e de 
Serviço Público Civil. 

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

É aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº3 
 
Onde se lê: 
Art. 2º Os atuais cargos de 

Procurador, Consultor 
Jurídico, Advogado e 
Assistente de Procurador, 
existentes nas Autarquias 
referidas – no artigo anterior, 
serão transformados em 
cargos de Procurador e 
absorvidos na respectiva 
carreira, feito o enqua- 
 

dramento dos seus ocupantes 
nas categorias 
correspondentes aos padrões 
em que se encontram. 

Leia-se: 
Art. 2º Os atuais cargos 

em funções de Procurador, 
Consultor. Jurídico, Advogado 
e Assistente de Procurador, 
existentes nas Autarquias 
referidas no artigo anterior 
serão transformados em 
cargos de Procurador e 
absorvidos na respectiva 
carreira, feito o 
enquadramento de seus 
ocupantes nas categorias 
correspondentes aos padrões 
em que se encontram. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Acrescenta, no art. 2º, a 

palavra "porventura" entre 
"Assistente de procurador" e 
"existentes", substituindo-se, 
ainda, a palavra "classes" por 
"categorias", bem como a 
expressão "aos padrões" pela 
expressão "à situação". 

O SR. IVO D'AQUINO: – 
(pela ordem): – Sr. 
Presidente, no avulos consta 
a emenda nº 4, ao art. 1º 
acrescentando as palavras "e 
vantagens" entre as palavras 
"impedimentos" e "dos 
membros". 

Esta emenda, que tem 
número anterior ao que V. 
Ex.ª acaba de ler teve parecer 
contrário da Comissão de 
Finanças. 

Desejaria o 
esclarecimento de V. Ex.ª 
sobre se já foi votada. 

O SR. ALOISIO DE 
CARVALHO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, a Mesa 
anunciou que esta emenda 
deixou de existir porque não 
foi aprovada pela Comissão 
de Serviço Público Civil, onde 
foi apresentada. 

O SR. PRESIDENTE: – A 
emenda não foi submetida à 
apreciação do plenário em 
virtude de haver sido rejeitada 
pela Comissão. 

Emenda nº 1. 
Foi apresentada perante a 

Comissão de Constituição e 
Justiça e tem parecer 
contrário. É aditiva, mas deixa 
de ser submetida ao plenário 
 

por não ter logrado a maioria 
dos votos da Comissão. 

Emenda nº 9. 
Tem parecer contrário e foi 

apresentada perante a 
Comissão de Legislação Social. 
Não pode ser submetida à 
apreciação do plenário porque 
não reuniu a maioria dos votos 
da Comissão. 

Emenda nº 10, aditiva, 
apresentada perante a 
Comissão de Legislação 
Social. Tem parecer contrário 
e pelas mesmas razões da 
anterior não pode ser 
submetida ao voto do plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – 
Está terminada a hora 
regimental da sessão. 

Vou encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão de 
amanhã a seguinte Ordem do 
Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
(De acordo com o 

paragrafo único do artigo 87 do 
Regimento) 

 
Continuação da votação, 

em discussoão única, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 
295, de 1950, que dispõe 
sôbre a situação jurídica dos 
procuradores das autarquias 
federais. (Com pareceres: 1º 
da Comissão de  Constituição 
e Justiça (ns. 42-51 e 516-53), 
favoráveis ao projeto e às 
emendas ns. 2, 3, 13, 14 (em 
parte) e 16; contrários às de 
ns. 4, 5, 9, 12, 14 (em parte), 
15, 17 e 19; oferecendo 
subemendas as de ns. 6 e 18; 
pelo destaque, para projeto em 
separado, das de nº 7; 2) da 
Comissão de Legislação Social 
(ns. 42-51 e 1.045-52), 
favoráveis ao projeto e às 
emendas ns. 2, 4-A, 5 (em 
parte) 9, 10, 11, 13 (em parte), 
14 (em parte), 15, 17, 18 e 19; 
e oferecendo subemendas às 
de ns. 4, 6, 7, 8 e 12; e pelo 
destaque das de ns. 7 e 8 para 
projeto em separado: 3) da 
Comissão de Serviço Público 
Civil (nº 632-53), favorável ao 
projeto e às emendas de 
números 6, 12, 13 (em parte), 
14 e 16; contrário às de ns,  
1, 3, 9, 10, 11, 13 (em parte), 
15, 17, 18 e 19; oferecendo 
 

subemendas às de ns. 2, 4 
e 5; e pelo destaque para 
projeto em separado, das 
de ns. 7 e 8; 4) da 
Comissão de Finanças (ns. 
518-53 e oral (proferido na 
sessão de 8-10-52), 
favoraveis no projeto e às 
emendas ns. 2, 3, 18; 
contrários às de ns. 1, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
17 e 19; oferecendo 
subemendas às de ns. 6, 14 
e 16). 

Discussão única do 
Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados nº 308, de 
1952, que dispõe sôbre a 
remuneração mínima dos 
jornalistas e dá outras 
providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do 
artigo 155, parágrafo 3º do 
Regimento Interno, com 
parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade, e 
dependendo de pareceres 
das Comissões de 
Legislação Social e de 
Finanças). 

Encerra-se a sessão às 
13 horas e 30 minutos. 

 
Comissão Diretora 

 
Trêcho da Ata da 13ª 

reunião realizada em 10 de 
Julho de 1953, publicada no 
"D.C.N." de 23 de Julho de 
1953, página 0.916, 1ª 
coluna, que se reproduz por 
ter saído com incorreções: 

 
A Comissão autorizou, 

ainda, de conformidade com a 
sugestão do Senhor 
Presidente, o Sr. Diretor Geral 
a tomar providências a fim de 
que seja feito o levantamento 
no Tesouro Nacional, e 
depositado no Banco do 
Brasil, em conta especial, o 
crédito de 25 milhões de 
cruzeiros correspondente à 
Verba 4 – Consignação 9 – 
Subconsignação 23, Inciso I 
sub-ítem 1, para estudo e 
início da construção de novo 
edifício-sede do Senado, 
inclusive prêmios para 
concursos de projetos e, se 
necessário, despesas de 
transferência provisória e 
adaptação. 
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1953, que altera o quadro do pessoal das 
Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais que especifica ................................ 18 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 304, de 
1950, que modifica o Decreto-lei nº 8.768, de 
1946, que concede aumento aos 
pensionistas da IPASE .................................. 36 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 
1953, que estima a despesa e fixa a Receita 
da União para o exercício financeiro de 1953  47 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 339, de 
1952, que concede facilidades para o 
registro de patentes de invenções ................. 54 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 
1952, que cria uma fundação denominada 
«Serviço Social Rural» ................................... 77 a 79 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 279, de 
1952, que cria a Escola Agricola de Urutai, 
em Goiás ........................................................ 81 
Projeto da Lei da Câmara nº 182, de 1951, 
que fixa o número de deputados para a 
próxima legislatura ......................................... 90 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 235, de 
1952, que concede pensão especial à viúva 
e ao filho de um funcionário da Policia .......... 19 e 90 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 370, de 
1952, que cria o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização ............................... 107 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 328, de 
1950, que dispõe sôbre a divisão 
administrativa e judiciária o Território do Rio 
Branco ............................................................ 53 e 115 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 
1952, que dispõe sôbre o plano de combate 
às gragas que infestam a lavoura cafeeira ... 123 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 
1952, que manda completar o pagamento 
das pensões vitalícias dos veteranos da 
campanha acreana ........................................ 53 e 152 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 397, de 
1952, que abre crédito para pagamento de 
gratificação de magistério .............................. 152 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 
1953, que dispõe sôbre as normas gerais de 
regime penitenciário ....................................... 174 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 
1950, que dispõe sôbre as contribuições do 
Montepio Civil ................................................ 178 e 179 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 
1952, que assegura o financiamento de 
serviços públicos municipais .......................... 187 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrão O, cargos de 
professor catedrático ..................................... 189 e 190 
– ao Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1951, 
que dispõe sôbre a estabilidade do pessoal 
extranumerário da União ............................... 192 e 193 
– ao Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1951, 
que dispõe sôbre a estabilidade do pessoal 
extranumerário da União ............................... 192 e 193 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 380, de 
1952, que altera o quadro do pessoal do 
Tribunal Superior do Trabalho ....................... 202 
– ao Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 
1950, que dispõe sôbre a situação jurídica 
dos procuradores das autarquias .................. 137 a 138, 228 a 229 
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EMPRÊSAS MINERADORAS:  
A situação das – catarinenses;  discurso do 
Sr. Ivo d'Aquino ................................................ 124 
  
ENERGIA ELÉTRICA:  
O problema do abastecimento de – no Distrito 
Federal; discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti  113 e 144 
  
EPIDEMIA:  
A – da paralisia infantil; discurso do Sr. 
Hamilton Nogueira ........................................... 87 
  
ESTABILIDADE:  
Projeto que dispõe sôbre a – do pessoal 
extranumerário da União; discursos ................ 95 
  
ESTRADA PONTA GROSSA-FOZ DO 
IGUAÇU:  
Moção da Câmara Municipal de Guarapuava 
sôbre a –; discurso do Sr. Flávio Guimarães ... 95 
  
EXPEDIENTE:  
Requerendo prorrogação da hora do –; 
discursos 21, 89, .............................................. 151, 200, 212 e 220 
Comunicando o término da hora do –; 
discurso do Sr. Presidente 21, 89, ................... 151, 200, 213 e 220 
–; 2, 2, 17, 26, 40, 52, 60, 75, 86, 107, 120, 
136, 148, 160, 172, .......................................... 184, 196, 208 e 217 
  
EXTRANUMERÁRIO:  
Projeto que dispõe sôbre a estabilidade do 
pessoal – da União; discursos ......................... 192 
  
FOZ DO IGUAÇU:  
Moção da Câmara Municipal de Guarapuava 
sôbre a estrada de Ponta Grossa –; discurso 
do Sr. Flávio Guimarães .................................. 95 
  
GUARAPUAVA:  
Moção da Câmara Municipal de – sôbre a 
Estrada Ponta Prossa á fôz do Iguaçú; 
discurso do Sr. Flávio Guimarães .................... 95 
  
GUERRA:  
A cessação da – na Coréia; discurso do Sr. 
Kerginaldo Cavalcanti ...................................... 200 
  
HOMENAGEM:  
– ao «Jornal de Letras»; discurso do Sr. 
Hamilton Nogueira ........................................... 11 
– ao Corpo de Bambeiros; discurso do Sr. 
Mozart Lago ..................................................... 13 
– à memória do Sr. Arthur Ramos ................... 38 
  
IMPRENSA:  
Notícia da – sôbre o aproveitamento das 
riquezas da Amazonia; discurso do Sr. Vivaldo 
Lima ................................................................. 180 
  
INFLAÇÃO:  
A –; discurso do Sr. Assis Chateaubriand ........ 155 
  
INGLATERRA:  
Tecendo comentários sôbre sua visita à –; 
discurso do Sr. Assis Chateaubriand ............... 48 
  
IODETAÇÃO:  
Projeto que obriga a – do sal de cozinha nas 
regiões bocigenas do País; discurso do Sr. 
Presidente ........................................................ 201 
  
IPASE:  
Projeto que concede aumento aos 
pensionistas do discurso do Sr. Mozart Lago  36 

 

«JORNAL DE LETRAS»:  
Homenageando o –; discurso do Sr. Hamilton 
Nogueira ........................................................... 11 
  
JORNALISTAS:  
Projeto que dispõe sôbre a remuneração 
mínima dos –; jornalistas .................................. 210, 211, 218 e 219 
  
JUIZES:  
Projeto que dispõe sôbre os vencimentos dos 
– convocados pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal; discursos ................................ 191 e 192 
  
LAVOURA CAFEEIRA:  
A situação da –; discursos ............................... 95, 96 e 116 
  
LEGISLATURA:  
Projeto que fixa o número de deputados para 
a próxima –; discursos ..................................... 90 
  
LEI:  
Nº 192, de 1936. Considera «reservas» do 
Exército as Policias Militares ............................ 139 
Nº 116, de 1947. Dispõe sôbre o concurso 
para ingresso na carreira do Ministério Público 
Federal ............................................................. 160 
Nº 1.711, de 1952. Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União .................................... 33 e 34 
Nº 1.886, de 1953. Plano de Carvão Nacional  208 
  
LEI DE INATIVIDADE:  
Projeto que dispõe sôbre a – dos militares; 
discurso do Sr. Ismar de Góes ......................... 204 
  
LICENÇA:  
Projeto que concede – a parlamentar para 
participar da delegação brasileira na 
Coferência Internacional do Açucar; discurso 
do Sr. Mozart Lago ........................................... 155 
  
LIVRO DO MÉRITO:  
A entrega do diploma de inscrição no – ao 
pediatra Olímpio Olinto de Oliveira; discurso 
do Sr. Alfredo Neves ........................................ 209 
  
MAGISTRADOS:  
Projeto que concede aposentadoria aos –; 
discursos .......................................................... 165, 166, 205 e 206 
  
MENSAGEM:  
– do Sr. Presidente da República devolvendo 
autógrafos ........................................................ 17, 26, 136 e 184 
– do Sr. Presidente da República acusando 
recebimento de autógrafos ............................... 60 e 184 
  
MILITARES:  
Projeto que dispõe sôbre a lei de inatividade 
dos –; discursos do Sr. Ismar de Góes ............ 204 
  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO:  
Projeto que classifica no padrão O, cargos de 
professor catedrático do –; discursos ............... 189 
  
MINISTÉRIO DA SAÚDE:  
Projeto que cria o –; discursos ......................... 45, 46, 94 e 100 
  
MINISTÉRIO DA AZENDA:  
Sôbre ofício do –; discurso do Sr. Ivo d'Aquino  124 
  
MINISTRO DA GUERRA:  
Apelo dos trabalhadores da cidade de Três 
Lagoas no sentido de se solucionar ordem 
expedida pelo – sôbre pornecimento de 
gêneros; discurso do Sr. Francisco Gallotti ...... 48 
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MOTORISTAS:  
Apêlo dos – do Espírito Santo no sentido de ser 
abolida a Portaria 284-53; discurso do Sr. Attilio 
Vivacqua .................................................................. 13 
Congratulando-se com a classe dos – da Capital 
da República; discurso do Sr. Mozart Lago ............ 116 
  
NORDESTE:  
A produção do –; discurso do Sr. Apolônio Sales ... 2 
  
«O GLOBO»:  
Comemorando aniversário do vespertino –; 
discurso do Sr. Mozart Lago ................................... 209 
  
«O POPULAR»:  
Comemorando aniversário do matutino –; discurso 
do Sr. Mozart Lago .................................................. 19 
  
OFICIO:  
– do Secretário da Presidência da República 
devolvendo autógrafos 2, 26, 60, 75, 107, 120, ...... 136, 148, 172 e 184 
  
ORDEM DO DIA:  
Requerendo retirada da matéria constante da –; 
discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti .................... 153 
–; 4, 13, 23, 35, 38, 45, 56, 68, 72, 81, 83, 90, 94, 
115, 116, 128, 143, 146, 152, 165, 180, 188, 201, 
205, ......................................................................... 210, 212, 223 e 229 
  
ORGANISAÇÃO SINDICAL:  
Sôbre a –; discurso do Sr. Gomes de Oliveira ........ 66 
  
PARALISIA INFANTIL:  
A epidemia de –; discurso do Sr. Hamilton 
Nogueira .................................................................. 87 
  
PARECER:  
Nº 297, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 461, 
de 1949, que regulariza a distribuição de 
correspondência na Capital do País ....................... 14 
Nº 298, de 1953, da Comissão de Viação e Obras 
Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 461, 
de 1949, que regula a distribuição da 
correspondência na Capital do País ....................... 14 
Nº 299, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 361, de 1949, que 
regulariza a distribuição da correspondência na 
Capital do País ........................................................ 140 
Nº 532, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a  
abrir pelo Ministério da Educação e Saúde,  
o crédito especial, para, atender a despesas  
com o II Congresso Latino Americano de 
Ortopedia ................................................................ 11 
Nº 533, de 1953, da Comissão de Educação e 
Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito 
especial para atender a despesas com  
o II Congresso Latino Projeto de Lei da  
Câmara nº 389, de 1952 que auto Americano de 
Ortopedia ................................................................ 11 
Nº 534, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 107 de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Saúde, o crédito especial, para 
atender a despesas com o II Congresso Latino 
Americano de Ortopedia ......................................... 11 
Nº 535, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 10 de 
1953, que aposenta compulsoriamente Miguel 
Caselli, Auxiliar de Portaria ..................................... 11 

 

Nº 536, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Resolução do Senado nº 10, de 1953, 
que aposenta compulsoriamente Miguel Caselli, 
Auxiliar de Portaria .................................................. 11 
Nº 537, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 
1952, que concede a pensão especial, que especifica  11 
Nº 538, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 1952, que 
concede a pensão especial que especifica ............. 11 
Nº 539, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 116 
de 1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica o 
crédito especial para atender as despesas do VI 
Recenceamento Geral do Brasil .............................. 11 
Nº 540, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, o crédito 
especial para atender as despesas do VI 
Recenceamento Geral do Brasil .............................. 11 
Nº 541, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre a emenda ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 1953, que altera os quadros de 
pessoal das Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais dos Estados que especifica ..................... 18 
Nº 542, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
a emenda ao Projeto de lei da Câmara nº 31, de 
1953, que altera os quadros de pessoal das 
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais dos 
Estados que especifica ............................................ 18 
Nº 543, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 62, 
de 1953, que abre ao Congresso Nacional crédito 
especial para reforma e renovação de móveis do 
Palácio Tiradentes ................................................... 18 
Nº 544, de 1953, da Comissão de Finanças sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1953, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Agricultura, o crédito especial, para constituição 
da parte do capital da Caixa de Crédito de Pesca .. 18 
Nº 545, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 257, de 1953, que 
dispõe sôbre os créditos orçamentários destinados 
a defesa contra as secas do Nordeste, e dá outras 
providências ............................................................ 18 
Projeto de Lei da Câmara nº 389, de 1952, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Saúde o crédito especial para 
atender a sora despesas, com pagamento de 
gratificação a profes- ............................................ 19 
Nº 547, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre emenda ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 235, de 19532, que concede pensão especial a 
viúva e filho inválido de um Delegado que especifica  19 
Nº 548, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o 
emenda apresentada ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 235, de 1952, que concede pensão especial à 
viúva e filho inválido de um Delegado que especifica  19 
Nº 549, de 1953, da Comissão de Serviço Público 
Civil, sôbre a Escola Agrícola de Urutai, no Estado 
de Goiás, e dá outras providências ......................... 19 
Nº 550, de 1953, da Comissão de Redação, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 22, de 1951 que cria no 
quadro da Secretaria do Senado Federal cargos de 
serventes que especifica ......................................... 32 e 81 
Nº 551, de 1953, da Comissão de Redação, sôbre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1952, que 
mantém a decisão por que o Tribunal de Contas 
autorizou o registro da despesa relativa ao pagamento, 
decorrente de auxílios a várias companhias teatrais ...... 32 
Nº 552, de 1953, da Comissão de Redação, sôbre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 1952, 
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que aprova o têrmo de escritura pública de 
compra e venda realizada entre o Departamento 
Nacional de Produção Mineral, do Ministério da 
Agricultura terceiros que especifica....................... 

 
 
 

 32 e 81 
Nº 553, de 1953, da Comissão de Redação sôbre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de 1952, 
que aprova a decisão por que o Tribunal de 
Contas denegou registro ao contrato celebrado 
entre a Administração do Edifício da Fazenda e a 
Limpadora Brasileira para fins que especifica ...... 

 
 
 
 
 

 32 e 82 
Nº 554, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 117, de 
1952, que aprova a decisão por que o Tribunal 
de Contas denegou registro ao contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e, 
uma firma para fins que especifica ....................... 

 
 
 
 
 

 32 e 82 
Nº 555, de 1953, da Comissão de Redação, 
sôbre o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 130, de 1952, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da 
Educação e Saúde o crédito especial, destinado 
ao combate do câncer neste país ......................... 

  
 
 
 
 

32e 82. 
Nº 556, de 1953, da Comissão de Redação sôbre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 1953, 
que aprova a Convenção sôbre o Instituto 
Indigenista Interamericano .................................... 
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sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 
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especifica .............................................................. 

 
 
 
 
 

 33 e 83 
Nº 558, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Resolução nº 7, de 
1953, que dispõe sôbre a aplicação, aos 
funcionárlos do Senado Federal do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União ................... 
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sôbre o Projeto de Resolução do Senado nº 7, de 
1953, que dispõe sôbre a aplicação, nos 
funcionários do Se nado Federal, dos dos 
Públicos Civis da União ........................................ 

 
 
 
 

 34 
Nº 560, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 304, 
de 1950, que modifica o Decreto-lei nº 8.768, e 
dá outras providências .......................................... 

 
 
 

 35 
Nº 561, de 1953, da Comissão de Trabalho 
e.Previdência Social, sôbre Decreto-lei nº 8.768, 
de 1946,  que concede aumento, a pensionistas 
e dá outras providencias ....................................... 
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Nº 562, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1953, 
que concede isenção de impostos e taxas 
aduaneiras para a importação de um órgão 
destinado ao Colégio Santa Inês .......................... 

 
 
 
 

 40 
Nº 563, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o  Projeto de Lei da Câmara nº 387, de 
1952, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Saúde o crédito 
especial, para paga mento de gratificação de 
magistério que especifica ..................................... 

 
 
 
 
 

 40 
Nº 564, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 28 de 1952, 
que revoga dispositivo da Lei nº 1.584, ............... 

  
 

40 
Nº 565, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 182, de 
1951, que fixa o número de Deputados para a 
próxima legislatura ............................................... 

 41 

Nº 566, de 1953, da Comissão de Finanças, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1953, 
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a servidores .......................................................... 

 
 
 
 
 

 41 
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Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 
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pertences ................................................................ 

 
 

41 
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41 
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entre a Divisão de Obras do Departamento de 
Administração do Ministério da Educação e Saúde 
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41 
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que aprova contrato celebrado entre a Divisão de 
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especifica................................................................. 

 
 
 
 
 

41 
Nº 571, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Proojeto de Lei da Câmara nº 63, 
de 1953 que eleva o limite de idade previsto no 
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41 
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41 
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54 
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55 
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de 1952, que se relaciona com a Lei nº 1.063......... 

 
 

55 
Nº578, de 1953, da Comissão de Fôrças Armadas, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 249, de, 
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entre o Ministério da AgricuItura e Mário Pereira 
Duarte ......................................................................... 185 
Nº 673, de 1953, da Comissão de Finanças,  
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 
1952, que aprova a renovação do contrato celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e Mario Pereira 
Duarte ......................................................................... 185 
Nº 674, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
108, de 1952, que aprova o contrato celebrado entre 
o Govêrno do Território Federal do Guaporé e 
terceiro que especifica ............................................... 186 
Nº 675, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 1952, que 
aprova o contrato celebrado entre o Govêrno do 
Território Federal do Guaporé e terceiro que 
especifica .................................................................... 185 
Nº 676, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 
1953, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Mi-  
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nistério da Justiça o crédito especial destinado a 
construção de novo edifício do Abrigo Francisco de 
Paula .............................................................................. 186 
Nº 677, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1953, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores o crédito especial destinado a 
construção de um novo edifício do Abrigo Francisco de 
Paula ............................................................................. 186 
Nº 678, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 329-52, 
que cria o cargo isolado em comissão de 
Administrador da Colônia Agrícola Nacional de Jaíba 
no Estado de Minas Gerais ........................................... 186 
Nº 679, de 1953, da Comissão de Economia, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara de nº 329, de 1952, que cria 
o cargo isolado, em comissão de Administrador da 
Colônia Agrícola Nacional de Jaíba, no Estado de 
Minas Gerais ................................................................. 186 
Nº 680, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 329, de 1952, que cria o 
cargo isolado em comissão de Administrador da 
Colônia Agrícola Nacional de Jaíba, no Estado de 
Minas Gerais .................................................................. 186 
Nº 681, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 
1952, que assegura o financiamento, a longo prazo, de 
serviços públicos municipais ......................................... 186 
Nº 682, de 1953, da Comissão de Finanças, sôbre as 
emendas oferecidas, em plenário, ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 40, de 1952, que assegura o 
financiamento, a longo prazo de serviços públicos 
municipais ..................................................................... 187 
Nº 683, de 1953, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrão O, os cargos de 
Professor Catedrático do Quadro Permanente do 
Ministério da da Educação e Saúde, e dá outras 
providências ...................................................................  
Nº 684, de 1953, da Comissão de Serviço Público 
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 
1953, que classifica no padrão. O os cargos de 
Professor Catedrático do Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Saúde e dá outras 
providências ................................................................... 189 
Nº 685, de 1953, da Comissão de Educação e Cultura, 
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 1953, 
que classifica no padrão O, cargos de Professor 
Catedrático do Quadro Permanente do Ministério da 
Educação e Saúde e dá outras providências ................ 189 
  
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO:  
A análise da situação do País feita na convenção do –; 
discurso do Sr. Domingos Velasco ............................... 163 
A reforma agrária apresenta na convenção do –; 
discurso do Sr. Domingos Velasco ...............................  
  
PAULO AFONSO:  
Apêlo do Prefeito de Pesqueira no sentido de que as 
linhas de transmissões de energia elétrica da – 
cheguem àquêle município; discurso do Sr. Apolônio 
Sales .............................................................................. 4 
  
PESAR:  
– pelo falecimento do Sr. Plínio Gayer; discurso do Sr. 
Costa Pereira ... 56 
– pelo falecimento do Sr. Alfeu de Farias Aboim; 
discurso do Sr. Carlos Saboya ............................................. 165, 193 e 206 
  
PESQUEIRA:  
Apêlo do Prefeito de – no sentido de que as linhas de 
transmissão de energia elétrica de Paulo Afonso cheguem 
àquêle município; discurso do Sr. Apolônio Sales .................. 4 

 

POLICIA MILITAR:  
Projeto que reajusta os vencimentos dos cabos e 
soldados da – do Distrito Federal; discursos ......... 190 
  
PONTA GROSSA:  
Moção da Câmara Municipal de Guarapuava 
sôbre a estrada – Foz do Iguaçu; discurso do Sr. 
Flavio Guimarães .................................................... 95 
  
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL:  
As informações prestadas pela –, sôbre a paralisia 
infantil; discurso do Sr. Hamilton Nogueira ....................... 87 
Projeto que extingue na Secretaria da Educação e 
Cultura da – o Departamento de Educação de 
Adultos; discurso do Sr. Hamilton Nogueira ........... 198 
  
PRINCESA IZABEL:  
A transladação dos despojos da –; discurso do Sr. 
Levindo Coelho ....................................................... 55 
  
PROCURADORES:  
Projeto que dispõe sôbre a situação jurídica dos – 
das autarquias; discursos 212, 223, 224, 225 ........ 226, 227, 228 e 229 
  
PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO:  
Apêlo das classes industriais no sentido de ser 
concedido aos – cambiais à taxa livre; discurso do 
Sr: Apolônio Sales .................................................. 209 
  
PROFESSORES:  
O direito de acumular assegurado aos – catedráticos; 
discursos do Sr. Hamilton Nogueira .............................. 143 
Projeto que classifica no padrão O, cargos de – 
catedrático do Ministério da Educação; discursos ....... 189 
  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:  
Nº 19, de 1950. Mantém registro de apostilas de 
aumento de pensão de funcionário do Ministério 
da Fazenda 6 ............................................................ 17, 33, 72 e 83 
Nº 1 de 1952. Aprova a Convenção Ortográfica 
firmada entre o Brasil e Portugal ........................... 196 
Nº 52, de 1952. Autoriza o registro de despesa 
decorrente de auxílios a várias companhias 
teatrais 6, 17, 32, 94 .............................................. 116, 128, 146 e 152 
Nº 54, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas, denegatória de registro de contrato 6, ............... 17, 32, 72 e 82 
Nº 76, de 1952. Autoriza o Tribunal de Contas, a 
registrar contrato celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e André J. Meyer ................................ 26, 146, 153 e 216 
Nº 68, de 1952. Reforma decisão do Tribunal de 
Contas, que recusou registro de contrato celebrado 
entre o Departamento de Correios e Telégrafos e 
Wolney Frederico Dantas Hupsel ..................................... 170 
Nº 78, de 1952. Autoriza o Tribunal de Contas, a 
registrar contrato celebrado entre o Ministério da 
Educação e a firma Construtora Mantiqueira S.A.  6 
Nº 79, de 1952. Mantém o Tribunal de Contas, 
registro sob reserva de despesa ............................ 57 
Nº 98, de 1952. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e a firma A. Pereira 
Gonçalves 41, 105, ................................................ 146, 153, 154 e 216 
Nº 106, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato  6 
Nº 108, de 1952. Aprova contrato celebrado entre 
o Govêrno do Território do Guaporé e Floriano 
Catarinense Peixoto .............................................. 74, 170, 185 e 186 
Nº 114, de 1952. Aprova a Convenção 
internacional assinada em Sévres que modificou a 
Convenção do Metro 23, 37, 79, ........................... 128, 144, 146 e 153 
Nº 117, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas, denegatória de registro de Contrato 6, .............. 17, 32, 72 e 82 
Nº 118, de 1952. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas, denegatória de registro de Contrato ................... 216 
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Nº 121, de 1952. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Jonas Machado da 
Costa ........................................................................ 6 
Nº 122, de 1952. Aprova renovação de contrato 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e Mário 
Pereira Duarte .......................................................... 185 
Nº 123, de 1952. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Alberto Marson .. 74 
Nº 124, de 1952. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Viação e Obras Públicas e a S. A. 
Rádio Tupi ................................................................ 74 
Nº 126, de 1952. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Floriano dos Santos 
Lima .......................................................................... 6 
Nº 132, de 1952. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Paulo Joaquim Jansen 
Coutinho .................................................................. 26, 146, 154 e 216 
Nº 134, de 1952. Aprova escritura pública de 
compra e venda feita entre o Ministério da 
Agricultura e Teodoro Kestrring e sua mulher 6, 17,  32, 72, 81 e 82 
Nº 5, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento de Correios e Telégrafos e a firma 
importadora Técnica Rio Mar Ltda ........................... 163 
Nº 8, de 1953. Aprova a Convenção sôbre o 
Instituto Indigenista Interamericano 6 ...................... 17, 33, 72 e 82 
Nº 9, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Carlos Eurico e Breyner 
Montenegro .............................................................. 8 
Nº 10, de 1953. Aprova renovação de contrato 
celebrado entre o Govêrno do Território do 
Guaporé e Alzira Botelho de Amorim Gorayeb ........ 64, 104, 146 e 154 
Nº 13, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............. 26 
Nº 18, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato 52, 53 .. 

104, 146, 154 e 
216 

Nº 21, de 1953. Aprova contrato celebrado entre a 
Delegacia de Serviço do Patrimônio da União e 
José Pedro de Oliveira ............................................. 216 
Nº 25, de 1953. Aprova contrato celebrado entre a 
Agência Nacional e a União Cinematográfica 
Brasileira S. A .......................................................... 6 
Nº 26, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e Barbosa Marques S.A. .. 26, 146, 154 e 216 
Nº 32, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e Ciro Paulino de 
Carvalho ................................................................... 216 
Nº 35, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............. 171 
Nº 37, de 1953. Concede anistia aos trabalhadores 
que hajam praticado falta grave ou delito de greve . 74 e 136 
Nº 39, de 1953. Aprova rescisão de contratos 
celebrados entre o Departamento dos Correios e 
Telégrafos e a firma Construtora Richard de Block . 52, 136 e 216 
Nº 41, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............. 137 
Nº 42, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma 
Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S. A. .......... 137 
Nº 43, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma 
Standard Elétrica S. A ............................................. 137 
Nº 44, de 1953. Aprova contrato escritura celebrado 
entre a Superintendência das Empresas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional e a firma 
Maveroy Sociedade Indústrias Frigoríficas Ltda ...... 172 
Nº 45, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............. 137 
Nº 46, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............. 172 
Nº 47, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Aeronáutica e John Putmann Webber  172 
Nº 48, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............. 172 
Nº 49, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas denegatória de registro de contrato ............ 184 

 

Nº 50, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a firma Construtora e 
Consertadora Americana Ltda ................................ 184 
Nº 51, de 1953. Aprova acôrdo celebrado entre o 
Ministério da Educação e o Estado de São Paulo  184 
Nº 52, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Ministério da Justiça e a firma Cia. Federal de 
Eletricidade ............................................................. 184 
Nº 53, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento de Correios e Telégrafos e a firma 
Pirelli S. A .............................................................. 184 
Nº 54, de 1953. Aprova registro de contrato 
celebrado entre o Ministério da Educação e a firma 
Tedesco & Cia. Ltda. .............................................. 184 
Nº 55, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas, denegatória de registro de contrato .......... 198 
Nº 56, de 1953. Mantém decisão do Tribunal de 
Contas, denegatória de registro de contrato .......... 198 
Nº 57, de 1953. Aprova contrato celebrado entre a 
União Federal e José Martins e sua mulher ........... 208 
Nº 58, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento de Correios e Telégrafos e a firma 
Importadora Técnica Rio Mar Ltda ......................... 208 
Nº 59, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma 
J. Ferreira Marques ................................................. 208 
Nº 60, de 1953. Aprova contrato celebrado entre o 
Departamento Federal de Compras e a firma 
Byington & Cia ........................................................ 217 
  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA:  
Nº 384, de 1949. Altera o art. 114 do Decreto-lei nº 
483, de 8 de junho de 1938 .................................... 23, 35 e 83 
Nº 461, de 1949. Propõe melhoramentos para o 
serviço de distribuição de correspondência no 
Distrito Federal ........................................................ 14 
Nº 33, de 1950. Dispõe sôbre a recondução ao 
serviço de funcionários civis e militares .................. 16 
Nº 198, de 1950. Regula o regime das emprêsas 
concessionárias do serviço público ........................ 136 
Nº 223, de 1950. Dispõe sôbre o aumento de 
capital das Sociedades Anônimas financiadas pelo 
Banco do Brasil ....................................................... 104 
Nº 253, de 1950. Dispõe sôbre contribuições para 
o Montepio Civil ...................................................... 176 
Nº 263, de 1950. Torna obrigatória à iodetização 
do sal de cozinha destinado ao consumo alimentar  193 e 201 
Nº 278, de 1950. Estabelece critério para o caso 
de acesso à carreira de Técnico de Laboratório, do 
Ministério da Educação e Saúde ............................ 105, 108 e 184 
Nº 295, de 1950. Dispõe sôbre a situação jurídica 
dos Procuradores das Autarquias Federais 8, 26, 
120, 137, 191, ......................................................... 205, 212, 223 e 229 
Nº 304, de 1950. Concede aumento aos 
pensionistas do I.P.A.S.E. 23, 36, 75, 79, 128, ...... 144, 146, 152 e 153 
Nº 328, de 1950. Fixa a divisão administrativa e 
judiciária do Território do Rio Branco e abre o 
crédito especial de Cr$ 332.880 00 ........................ 26, 53 e 94 
Nº 19, de 1951. Reorganiza as secretarias do 
Ministério Público Federal ....................................... 136 e 160 
Nº 25, de 1951. Revigora o crédito especial de que 
trata a Lei nº 586 (art. 3), de 23 de dezembro de 1948  86 e 162 
Nº 46, de 1951. Altera o quadro do pessoal da 
Comissão do Vale do S. Francisco ......................... 74 
Nº 85, de 1952. Cria o Ministério da Saúde e dá 
outras providências 26, 72, ..................................... 75, 83, 94 e 104 
Nº 182, de 1951. Fixa o número de deputados 
para a próxima legislatura 41, 67, ........................... 68, 83, 90 e 91 
Nº 291, de 1951. Dispõe sôbre o penhor dos 
produtos agrícolas .................................................. 68 e 105 
Nº 321, de 1951. Releva a prescrição em que 
incorreu o direito da menor Ghialeno Velasquez 
Hundlack ................................................................. 116 
Nº 12, de 1952. Autoriza a União a criar a 
Fundação denominada Serviço Social Rural ......... 60 e 76 
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Nº 28, de 1952. Revoga dispositivos da Lei nº 
1.584, de 27 de março de 1952 .............................. 40 
Nº 34, de 1952. Regula a ação para cobrança de 
honorários médicos ................................................ 74 
Nº 38, de 1952. Modifica o art. 8º da Lei nº 1.505, 
de 10 de dezembro de 1951 ................................... 74 
Nº 40, de 1952. Assegura o financiamento a longo 
prazo de serviços públicos municipais ................... 186 e 187 
Nº 55, de 1952. Concede pensão especial à viúva 
e filhos do professor Arduino Fontes Bolivar .. 140, 171, 205 e 212 
Nº 69, de 1952. Cria a Escola de Agronomia de 
Manáus .................................................................. 6 
Nº 101, de 1952. Dispõe sôbre o desdobramento 
dos cursos de Geografia e História da Faculdade 
de Filosofia ............................................................. 105 
Nº 104, de 1952. Modifica o art. 2º do Decreto-lei 
nº 9.267, de 20 de maio de 1945 ........................... 60 e 160 
º 114, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.480,00 para pagamento a 
Funcionários aposentados do Território do Amapá  74 
Nº 130, de 1952. Autoriza a abertura de crédito 
especial de Cr$ 100.000.00, destinado ao 
combate ao cancer ................................................ 17 e 32 
Nº 133, de 1952. Autoriza a instalação de uma 
agência telegráfica em Ipameri, Goiás ................... 104 
Nº 147, de 1952. Concede pensão mensal a 
Raymundo Siqueira Campos 54, 94, ...................... 104, 116, 128 e 144 
Nº 153, de 1952. Exclue da classificação 
constante do art. 1º da Lei nº 121, de 22 de 
outubro de 1947, os municípios de Guarulhos, em 
S. Paulo e Florianópolis, Santa Catarina ............... 105 
Nº 174, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 para aquisição de 
biblioteca musical de Abraão Carvalho 64, 105, .... 128, 144, 146 e 152 
Nº 197, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.497.600,00 para completar o 
pagamento das pensões vitalícias dos veteranos 
da companha acreana 53, 94, 105,116, ............... 128, 146, 152 e 216 
Nº 205, de 1952. Estende as vantagens dos 
Decretos leis ns. 2.523, de 23 de agôsto de 1940 
e 8.625, de 1º de janeiro de 1948, a funcionários 
aposentados do Ministério da Fazenda .................. 216 
Nº 220, de 1952. Autoriza o Poder Executivo a se 
entender com o Instituto do Cacau para executar 
um plano de combate às pragas que infestam a 
lavoura cacaueira ................................................... 122, 171 e 182 
Nº 235, de 1952. Concede pensão especial a 
Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio Ribeiro 
..19, 83, ................................................................... 90, 104, 162 e 193 
Nº 238, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 203.220,00 à Presidência da 
República ................................................................ 4 e 13 
Nº 239, de 1952. Dispõe sôbre os vencimentos 
dos juízes, quando convocados para servir no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal 121, ... 146, 153, 171 e 191 
Nº 244, de 1952 Preve eleições de Conselhos dos 
Institutos de Aposentadoria ................................... 16 
Nº 246, de 1952. Acrescenta parágrafo único ao 
art. 4º da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936 ...... 139 e 140 
Nº 249, de 1952. Visa permitir contribuintes dos 
montepios civil e militar, em atrazo, quitarem-se 
em nova oportunidade ............................................ 55, 104, 193 e 202 
Nº 264, de 1952. Estende aos militares que 
tomaram parte no combate contra a revolução 
comunista de 1935, os favores da Lei nº 1.267, de 
9 de dezembro de 1950 ......................................... 8 
Nº 268, de 1952. Dispõe sôbre a constituição da 
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A ....... 6 
Nº 279, de 1952. Cria a Escola Agrícola de Urutai . 8, 19, 72 
Nº 286, de 1952. Revigora o inciso IX do § 6º do 
art. 178, do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro 
de 1942 .................................................................. 74 
Nº 293, de 1952. Da o nome de Oscar 
Weinschenck a um molhe construído no Cais 
Mauá, no Distrito Federal ...................................... 216 

 

Nº 302, de 1952. Autoriza a abertura do crédito especial 
Cr$ 72.420,00 ao Ministério da Educação e Saúde ......... 6 
Nº 308, de 1952. Dispõe sôbre a remuneração dos 
jornalistas ................................................................ 196, 206, 210 e 229 
Nº 321, de 1952. Altera o art. 457 e seu parágrafos 
do Decreto-Iei nº 5.452, de 1º de maio de 1948 .. 60 
Nº 329, de 1952. Cria o cargo isolado de Administrador 
da Colônia Agrícola de Jaíba, Minas Gerais ..................... 186 
Nº 331, de 1952. Autoriza a emissão de uma série 
de selos comemorativos do 25º aniversário da 
fundação do Externato e 50º do Internato do 
Colégio S. José ....................................................... 120 
Nº 338, de 1952. Autoriza a abertura de crédito 
especial de Cr$ 203.220.00 à Presidência da 
República ................................................................ 26 
Nº 339, de 1953. Isenta de pagamento de selos e 
taxas, para efeito de obtenção de patentes de 
inventores de situação econômica deficiente e 
comprovada ........................................................... 54 e 104 
Nº 370, de 1952. Cria o Instituto Nacional de 
Colonização e Imigração ........................................ 86 e 106 
Nº 372, de 1.952. Estende isenção de direitos de 
importação aos museus de artes plásticas de 
propriedade privada ................................................ 108 e 171 
Nº 373, de 1952. Abre crédito especial de Cr$ 
60.177,20 ao Ministério da Agricultura .................... 6 
Nº 380, de 1952. Altera o quadro do pessoal da 
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho .......... 74, 75, 138 e 193 
Nº 382, de 1952. Modifica o art. 2º da Lei nº 1.050, 
de 3 de janeiro de 1950 .......................................... 75 e 170 
Nº 384, de 1952. Denomina Biblioteca Murilo Braga a 
Biblioteca Nacional de Estudos Pedagógicos ....................... 6 
Nº 385, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 384.900,00 pela Comissão do Vale 
do S. Francisco ....................................................... 6 
Nº 389, de 1952. Autoriza a abertura do crédito especial 
de Cr$ 7.200,00 para pagamento a Professora Damazia 
de Menezes Brandão Aires ..................................19, 81, 105 162, 193, 202 e 204 
Nº 391, de 1952. Fixa os valores e símbolos 
correspondentes aos cargos em comissão de 
várias regiões da Justiça do Trabalho ..................... 171, 184 e 121 
Nº 393, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 49.000.000,00 para regularizar a 
despesa com o auxílio à Companhia Nacional de 
Navegação Costeira ................................................ 170 
Nº 397, de 1952. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 7.200,00 para pagamento de 
gratificação adicional a D. Maria das Dores Pais 
de Barros Ferrari ..........................40, 94, 105, 116, 128, 146, 152 e 216 
Nº 6, de 1953. Determina se fará a vigilância dos 
navios por profissionais matriculados nas 
Delegacias Marítimas de Trabalho ......................... 120 
Nº 11, de 1953. Dispõe sôbre a impressão de 
todos os trabalhos da autoria de Santos Dumont ... 170 
Nº 12, de 1953. Autoriza a instalação de uma usina 
térmo-elétrica em Santa Catarina ........................... 86 
Nº 15, de 1953. Computa como tempo de serviço 
público o prestado pelos extranumerários da 
E.F.D. Teresa Cristina ............................................. 120 
Nº 16, de 1953. Regula o exercício da enfermagem 
profissional .............................................................. 16 
Nº 17, de 1953. Regula a aquisição de terras no 
Polígono das Secas ................................................. 75, 75 e 184 
Nº 19, de 1953. Cria cargos isolados, de 
provimento efetivo, no Quadro Permanente do 
Ministério da Guerra ................................................ 105 
Nº 22, de 1953. Determina a reversão do Tenente 
Coronel Mário Hermes da Fonseca ao serviço ativo 
do Exército ............................................................... 8 e 171 
Nº 25, de 1953. Dispõe sôbre normas geraes do 
Regime Penitenciário .............................................. 171 
Nº 26, de 1953. Concede isenção de direito para 
máquinas importadas pela Sociedade dos Padres Oblatas 6 
Nº 27, de 1953. Autoriza a realização de estudos 
para a construção de um ramal da E. F. Goiás ...... 120 e 136 

 

 



– 18 – 
 
Nº 31, de 1953. Altera os quadros de pessoas 
das secretarias de Tribunais Eleitorais de 
diversos Estados 18, 23, 35, 103, ........................ 120, 139, 146 e 154 
Nº 34, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 300.000,00 para auxílio à 
Associação Rural de S. Joaquim, em Santa 
Catarina ...53, 94, ................................................. 104, 128, 136 e 152 
Nº 36, de 1953. Cria cargos de diplomatas com o 
título de Ministros para Assuntos Econômicos e 
dá outras providências ......................................... 170 
Nº 41, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 15.348.642,00 para a Caixa de 
Crédito da Pesca ...18, 48, ................................... 56, 71, 81 e 104 
Nº 43, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 para auxílio à 
construção de novo edifício do Abrigo S. 
Francisco de Paula ............................................... 186 
Nº 45, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 29.500.000,00 ao Ministério da 
Aeronáutica .......................................................... 5 
Nº 50, de 1953. Concede pensão especial à 
viúva, do Dr. João Carlos Teixeira Brandão ........ 171 
Nº 56, de 1953. Autoriza a abertura do Crédito 
especial de Cr$ 150.000,00 ao Ministério da 
Educação ............................................................. 5 
Nº 59, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 253.639,80 para pagamento de 
gratificação adicional a funcionários do Ministério 
do Trabalho .......................................................... 41, 72 e 104 
Nº 61, de 1953. Dispõe sôbre as comemorações 
do nascimento de João Capistrano de Abreu ... 5 
Nº 62, de 1953. Abre o crédito de Cr$ 700.000,00 
para reforma e renovação de móveis do Palácio 
Tiradentes ............................................................ 18, 81 e 104 
Nº 63, de 1953. Eleva o limite de idade prescrito 
no parágrafo único do art. 4º do Decreto-lei nº 
2.066, 7 de de março de 1940 .............................. 51 e 72 
Nº 64, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 333.544,30 para pagamento a 
Adriano Rodrigues Pinto ....................................... 123, 154, 165 e 171 
Nº 65, de 1953. Autoriza a abertura do crédito especial 
de Cr$ 5.000.000,00 para auxiliar a construção do 
edifício do Instituto Geográfico Brasileiro ............................ 74 e 171 
Nº 66, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 40.079,30, ao Ministério da 
Justiça, para pagamento de gratificação adicional 
nos exercícios de 1950 e 1951. (tabela única de 
mensalistas) ......................................................... 162, 205 e 212 
Nº 67, de 1953. Inclue entre os estabelecimentos 
subvencionados pela União as Faculdades de 
Filosofia e Ciências Políticas da Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul ............................. 104 
Nº 69, de 1953. Concede isenção de direitos 
para dois conjugados Diesel, importados pela 
Prefeitura de Cametá, Pará .................................. 171 
Nº 70, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 500.000,00 ao Ministério da 
Educação e Saúde ............................................... 5 
Nº 71, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 3.615.350,00 para pagamento de 
salário família a servidores da Viação Férrea 
Federal Leste Brasileiro ........................................ 141, 171, 193 e 204 
Nº 72, de 1953. Concede isenção de impostos 
para a importação de um órgão destinado ao 
Colégio de Santa Ignez, S. Paulo ........................ 40, 83 e 104 
Nº 75, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 180.000.000,00 para 
regularização dos auxílios prestados a E. F. 
Leopoldina, no exercício de 1952 ........................ 123, 154, 165 e 171 
Nº 77, de 1953. Concede pensão especial a 
Eneida Lúcia Barros Sá ....................................... 171 
Nº 81, de 1953. Concede pensão a Hilda de 
Carvalho Abreu .................................................... 171 
Nº 82, de 1953. Dispõe sôbre a realização dos 
exames de suficiência ao exercício do magistério 
nos cursos secundários ....................................... 170 
Nº 84, de 1953. Estende aos funcionários de 
diversos tribunaes os favores da Lei nº 1.765, de 
................................................................18-12-52 5 

 

Nº 85, de 1953. Regula a promoção dos 
aspirantes da Escola Naval .................................. 5 
Nº 86, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 422.920,20 para pagamento de 
gratificação de magistério ..................................... 5 
Nº 87, de 1953. Cria coletorias federais nos 
Estados do Rio de Janeiro e Paraná e dá outras 
providências ......................................................... 216 
Nº 88, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000,00 para pagamento de 
gratificação a Renato de Oliveira Greenhalgh ...... 176 
Nº 89, de 1953. Fixa a gratificação de 
representação do Presidente do Supremo 
Tribunal Militar ...................................................... 171 
Nº 90, de 1953. Concede pensão especial à viúva 
e filho de Augusto de Oliveira ............................... 171 
Nº 91, de 1953. Altera o art. 1º do Decreto-lei 
número 2.987, de 27 de janeiro de 1941 .............. 74 e 170 
Nº 92, de 1953. Concede pensão especial ao 
professor Luis Alves dos Santos ........................... 52, 56 e 171 
Nº 96, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 35.593,30 para pagamento ao 
Dr. Francisco Eugênio Coutinho ........................... 122, 154, 165 e 171 
Nº 102, de 1953. Classifica em padrão «O» 
cargos de Professôres Catedráticos do Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Saúde 
Pública 8, 52, 120,180, .......................................... 188, 189, 216 e 223 
Nº 103, de 1953. Abre o crédito especial de Cr$ 
90.900.000,00 ao Poder Judiciário ....................... 6 
Nº 104, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00 destinado ao 
pagamento de despesa com o transporte de 
imigrantes holandezes 41, 94, 104, ...................... 116, 128, 146 e 152 
Nº 105, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 161.206,20 para pagamento da 
contribuição do Brasil à Conferência Internacional 
de Materiais ........................................................... 123, 164, 165 e 171 
Nº 106, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 27.703,30, para pagamento de 
aumento de salários dos servidores do Serviço da 
Amazônia e Pôrto do Pará .................................... 74 e 170 
Nº 107, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 1.500.000,00 ao Ministério da 
Educação e Saúde ............................................... 10, 23 e 104 
Nº 109 de 1953. Dispõe sobre o aproveitamento 
dos auxiliares do ensino e funcionarios 
burocratícos nos Institutos Federalisados de 
Ensino Superior .................................................... 16 e 120 
Nº 110, de 1953. Autoriza a emissão de uma 
serie reselos postaes comemorativos do 
centenario da fundação da cidade de S. José do 
Rio Preto, S. Paulo ............................................... 120 e 136 
Nº 112, de 1953. Altera o limite máximo do imóvel 
dos Associados dos Institutos, Caixa de 
Aposentadoria e Pensões para funcionamento de 
morada ................................................................. 60, 75 e 170 
Nº 113, de 1953. Concede pensão especial ao 
Dr. Mario Pinto Serva ............................................ 162 
Nº 116, de 1953. Autoriza a abertura do credito 
especial de Cr$ 7.800.000,00 para o 
recenciamento do Brasil 11, ................................. 48, 56, 72 e 104 
Nº 117, de 1953. Dispõe sôbre a transferência 
para a União dos extranumerários empregados 
da Comissão Mista Ferroviária Brasileira 
Boliviana ................................................................ 120, 184 e 196 
Nº 121, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 11.120,00 para pagamento de 
gratificação de representação a juizes e escrivães 
eleitoraes em Santa Catarina ................................ 171 
Nº 122, de 1953. Estende aos auditores da 1ª 
entrância e advogados da Justiça Militar os 
favores do art. 13º da Lei nº 116, de 15 de 
outubro de 1947 .................................................... 26 
Nº 123, de 1953. Institue o salário adicional para 
os trabalhadores que prestem serviço em 
condições de periculosidade ................................. 74 e 75 
Nº 124, de 1953. Concede pensão especial ao 
pescador José Maurilho ........................................ 171 
Nº 126, de 1953. Autoriza a abertura do crédito espe-  
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cial de Cr$ 28.125,00 para pagamento de 
diferença de vencimentos a funcionários do 
Ministério do Exterior, em disponibilidade ............. 124, 153 e 171 
Nº 127, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 7.590,00 para pagamento ao 
professor João Delamare S. Paulo ....................... 74 
Nº 128, de 1953. Reajusta os vencimentos dos 
cabos e soldados da Policia Militar do Distrito 
Federal ................................................................8, 171, 181, 190 e 181 
Nº 129, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para auxiliar a 
municípios catarinenses ........................................ 48 e 70 
Nº 133, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 840.000,00 para pagamento de 
vestuários, uniformes e equipamento do corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal ............................... 74 e 171 
Nº 134, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 170.000,00 para pagamento de 
pensões à Edenia Cordovil Viana Machado e seu 
filho Luis Carlos ..................................................... 170 
Nº 135, de 1953. Autoriza a emissão de uma série 
de sêlos postaes comemorativos da emancipação 
do Paraná .............................................................. 120 
Nº 137, de 1953. Dispõe sôbre créditos 
destinados as despesas com a defesa contra as 
secas do Nordeste .................................................. 23 e 104 
Nº 139, de 1953. Determina a reserva de 3% 
sôbre as contribuições arrecadadas pelos 
Institutos e Caixas de Aposentadoria .................... 74 e 75 
Nº 141, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 11.600,00 para pagamento de 
diferença de vencimentos ao falecido Professor 
Alvaro Ozorio de Almeida ..................................... 74 e 171 
Nº 142, de 1953. Estabelece gratificação para 
membros do Conselho de Terras da União, 
representante da Fazenda e cria a função 
gratificada de secretário ......................................... 120 e 160 
Nº 143, de 1953. Concede pensão especial a 
Aureliano Silveira .................................................... 74 e 171 
Nº 146, de 1953. Concede pensão especial a 
Amélia Leão ........................................................... 16 e 170 
Nº 148, de 1953. Retifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercicio de 1953 .......... 56, 68 e 136 
Nº 149, de 1953. Concede isenção de direitos 
para importação de dois transmissores destinados 
à Rádio Globo ......................................................... 86 
Nº 150, de 1953. Concede isenção de direito de 
importação de materiais à Comunidade 
Evangélica Luterana .............................................. 86 
Nº 151, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 6.950,00 para pagamento ao 
Professor Aristides Rocha ...................................... 74 
Nº 152, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 44.469,00 para pagamento de 
abono de Natal aos Primeiros. Tenentes do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal ........................... 216 
Nº 153, de 1953. Exclue da classificação 
constante do art. 1º da Lei nº 121, de outubro de 
1947, os municípios de Guarulhos e Florianópolis  149 
Nº 154, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 4.836.459,00 para pagamento de 
indenização ao Estado de Goiás .......................... 216 
Nº 156, de 1953. Autoriza a permuta de um 
terreno da E. F. Rio Grande do Sul por outro da 
firma Xavier e Irmãos S. A ...................................... 120 
Nº 157, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 10.700,00 para pagamento de 
indenização a Urbano Teixeira Mendes ................ 74 
Nº 158, de 1953. Concede pensão especial a 
Valdomiro Pedro Marmith ...................................... 2, 74 e 196 
Nº 159, de 1953. Concede pensão especial a 
Guilhermina Gerlach .............................................. 2, 74 e 216 

 

Nº 160, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 20.890,00 para pagamento de 
honorários a professares participantes de 
comissões examinadoras ....................................... 8, 74 e 196 
Nº 161, de 1953. Concede isenção de tributos à 
Prefeitura de Carmo do Paranaíba ......................... 8 e 86 
Nº 162, de 1953. Dispõe sôbre os provimentos dos 
cargos de detective do Departamento Federal de 
Segurança Pública ................................................. 10 
Nº 163, de 1953. Revoga o art. 19 e seus parágrafos do 
Decreto-lei nº 794, de 19 de outubro de 1938 ................. 74 
Nº 164, de 1953. Concede isenção de direitos 
para materiais importados diretamente por 
emprêsas ferroviárias do País ................................ 18 e 136 
Nº 165, de 1953. Modifica o Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho) e dá outras providências ........................ 27 e 60 
Nº 166 de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 677.892,80 para pagamento de 
gratificação de magistério ....................................... 136 
Nº 167, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para estudo e 
construção da rede de água potável de S. Lourenço .. 136 
ºN 168, de 1953. Modifica a Lei nº 1.757, de 10 de 
dezembro de 1952 (estima a Receita e fixa a 
Despesa para o ano de 1953) ................................ 196 
Nº 169, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 para as despesas 
com a instalação do 6º Congresso Eucaristico 32,  26, 71, 74 e 136 
Nº 170, de 1953. Altera o critério de descontos de 
utilidades sôbre salário família ............................... 52 e 136 
Nº 170, de 1953. Altera o critério de descontos de 
utilidades sôbre salário família ............................... 52 e 136 
Nº 171, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 94.500.000,00 para pagamento 
aos concessionários dos portos ............................. 75 e 170 
Nº 172, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 100.000,00 para auxiliar a realização 
do Primeiro Congresso de História do Pará ................. 75 e 171 
Nº 173, de 1953. Dispõe sôbre os vencimentos 
dos catedráticos da Universidade do Brasil ............ 75 
Nº 174, de 1953. Concede isenção de impostos 
para a importação de 22 toneladas de mármore, 
destinados à Basílica da Penha, em Recife ........... 75 
Nº 175, de 1953. Autoriza o reaparelhamento dos 
hospedarias de Imigrantes de Manáus e Belém .... 86 e 126 
Nº 176, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.756.439,80 ao Poder Judiciário 
para pagamento de despesas relativas a 1950, 
1951 e 1952 ............................................................ 87 
Nº 177, de 1953. Concede isenção de direitos de 
importação de materiais destinados ao «Livro do 
Cego do Brasil» ...................................................... 170 
Nº 178, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 36.892.748,30 para pagamento de 
transporte de malas postaes por via aérea ............ 107 
Nº 179, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 para pagamento de 
subvenções do Instituto Eletrotécnico de Itajubá e 
e «Sedes Sapfentiae» ............................................ 107 
Nº 180, de 1953. Autoriza ao Poder Judiciário a 
abertura do crédito suplementar e especial de Cr$ 
1.147.750,00 e Cr$ 240.000,00 para pagamento 
de salário família e abono ....................................... 108 
Nº 181, de 1953. Concede auxílio ao Centro de 
Pesquizas Pedagógicas para o desenvolvimento 
educacional do Brasil .............................................. 120 
Nº 182, de 1953. Autoriza ao Poder Judiciário a 
abertura dos créditos de Cr$ 261,000,00 e Cr$ 
1.250.000,00 para pagamento de abono de 
emergência e salário família .................................. 136 
Nº 184, de 1953. Acrescenta parágrafo único ao 
art. 7º da Lei nº 118 de 15 de outubro de 1947 ...... 160 e 184 
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Nº 185, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 523.510,50 para pagamento de 
gratificação de magistério ...................................... 160 
Nº 187, de 1950. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 700.000,00 para pagamento de 
subvenção ao Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro ................................................................. 171 
Nº 188, de 1953. Inclue a Escola de Agronomia da 
Bahia entre os estabelecimentos subvencionados 
da União ................................................................. 184 
Nº 189, de 1953. Estabelece normas geraes para 
a Defesa e Proteção à Saúde ................................ 197 
Nº 190, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 2.300.000,00 para pagamento das 
despesas com a realização da Reunião Parcial da 
Conferência Mundial de Energia ............................. 208 
Nº 191, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 10.700.000,00 destinado ao 
Serviço Nacional da Malária ................................... 208 
Nº 192, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 45.371.046,90, para pagamento 
de transportes no Loide Brasileiro .......................... 208 
Nº 193, de 1953. Localisa a Usina Siderúrgica na 
bacia carbonífera de Santa Catarina ...................... 208 
Nº 194, de 1953. Modifica o parágrafo 2º do art. 
19º do Decreto-lei nº 295, de 2 de dezembro de 
1938 ....................................................................... 217 
Nº 195, de 1953. Modifica o art. 7º da Lei nº 1.815, 
de 18 de fevereiro de 1953 ..................................... 217 
Nº 196, de 1953. Concede isenção de direitos, 
para a importação de um micro-ônibus destinado 
às Missões Franciscanas de Alagôas .................... 208 
Nº 197, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 14.000,00 para auxílio ao Hospital 
Virgílio Pereira, S. Paulo ......................................... 217 
Nº 257, de 1953. Dispõe sôbre créditos 
orçamentários destinados à defesa contra as 
secas do Nordeste .................................................. 18 
Nº 264, de 1953. Estende, para efeitos de pensão, 
as promoções de que trata a Lei nº 1.267, de 9 de 
dezembro de 1950 .................................................. 171 
Nº 295, de 1953. Dispõe sôbre a situação jurídica 
dos Procuradores das Autarquias Federaes .......... 180 
Nº 345, de 1953. Autoriza a abertura do crédito 
especial de Cr$ 35.208.308,90 para completar a 
quota devida aos municípios relativa ao impôsto 
sôbre a renda .......................................................... 74 e 196 
Nº 323, de 1953. Concede pensão especial a 
Djanira Lima Cunha 11, .......................................... 56, 71 e 104 
  
PROJETO DE LEI DO SENADO:  
Nº 7, de 1950. Estende os favores da lei nº 1.002, 
de 24 de dezembro de 1949, aos criadores de 
gado bovino ............................................................ 86 
Nº 12, de 1950. Autoriza o Poder Executivo a 
entrar em acôrdo com a Prefeitura do Distrito 
Federal para a construção do Metropolitano .......... 172, 174 e 175 
Nº 19, de 1950. Declara de interêsse social os 
direitos autorais das obras de Machado de Assis .. 6 e 120 
Nº 20, de 1950. Dispõe sôbre heranças vacantes e 
sua distribuição para a formação de patrimônio 
das Universidades .................................................. 74 e 76 
Nº 37, de 1950. Modifica disposições do Decreto-
lei nº 8.311, de 6-12-1943. (cria receita especial 
para o melhoramento dos portos organizados) ..... 6 
Nº 2, de 1951. Dispõe sôbre a estabilidade do 
pessoal extranumerário da União ........................... 181 
Nº 23, de 1951. Dispõe sôbre o Plano de 
Unificação da Companhia Nacional de Navegação 
Costeira e Loide Brasileiro ..................................... 104 
Nº 45, de 1951. Dá nova redação ao art. 221 do 
Decreto-lei nº 3.689, de 3-10-1941 ........................ 6 
Nº 52, de 1951. Dispõe sôbre obras contra as 
secas nos Estados Nordestinos ............................. 148 
Nº 4, de 1952. Regula a profissão de corretores de 
seguros ................................................................... 74 

 

Nº 5, de 1952. Altera o art. 875 do Código de 
Processo Civil ......................................................... 17 
Nº 7, de 1951. Concede aposentadoria aos 
magistrados na classe imediatamente superior ..... 76 
Nº 19, de 1952. Altera o Código Eleitoral ............... 16, 193 e 204 
Nº 25, de 1952. Institue o Congresso das Mães do 
Mundo, com sede no Rio de Janeiro ...................... 6 
Nº 27, de 1952. Modifica o art. I letra H parágrafo 
4º nº IV da Lei nº 1.474, de 26 de novembro de 
1951 ....................................................................... 124 e 171 
Nº 28, de 1952. Revoga disposições da Lei nº 
1.584, de 1952, referente à nomeação de pessoal 
para os institutos e caixas de pensões e 
aposentadoria ......................................................... 104 
Nº 31, de 1952. Modifica os artigos ns. 129, 131, 
254, 256 e 257 do Código de Processo Civil ......... 17 
Nº 33, de 1952. Modifica a Lei nº 1.505, de 19 de 
dezembro de 1951 .................................................. 74 e 170 
Nº 34, de 1952. Regula a ação para a cobrança 
dos honorários médicos ......................................... 74 
Nº 38, de 1952. Modifica o artigo 8º da Lei nº 
1.505, de 19 de dezembro de 1951 ....................... 74 
Nº 47, de 1952. Institue uma cadeira de 
Vitivinicultura na Escola de Agronomia e 
Veterinária da Universidade do Rio Grande do Sul  140 e 171 
Nº 48, de 1952. Modifica os artigos 3º, II, 4º, 
parágráfo único, 5º parágrafo 4º, 5º e 6º, da Lei nº 
1.505 de 19-12-1951 4, 38, 97 ................................ 112, 146, 166 e 206 
Nº 51, de 1952. Concede aos oficiaes da Marinha 
Mercante do Brasil vantagens por serviço de 
guerra ..................................................................... 74 e 216 
Nº 52, de 1952. Autoriza a emissão de uma série 
de selos postaes sôbre motivos de navegação 
marítima e fluvial ..................................................... 120 
Nº 2, de 1953. Dispõe sôbre a Universidade Rural  16 e 184 
Nº 6, de 1953. Autoriza a atualização e o 
revigoramento das leis referentes às «Zonas francas» 6 
Nº 8, de 1953. Regula o embarque de madeiras 
próprias para a construção de jangadas ................ 170 
Nº 10, de 1953. Regula o amparo aos que fogem 
aos efeitos das Secas Nordestinas ........................ 216 
Nº 12, de 1953. Autoriza o Poder Executivo a 
instalar uma usina térmo-elétrica em Santa 
Catarina .................................................................. 74 e 85 
Nº 15, de 1953. Computa como de serviço público 
da União o tempo de serviço exercido pelos 
extranumerários da E. F. Tereza Cristina .............. 74 e 160 
Nº 17, de 1953. Regula a aquisição de terras no 
poligono das secas ................................................. 86 e 144 
  
PROJETO DE RESOLUÇÃO:  
Nº 22, de 1951. Cria cargos na Secretaria do 
Senado Federal ...................................................... 6, 32 e 81 
Nº 2, de 1952. Altera a classificação de cargos 
isolados da Secretaria do Senado Federal ............. 196 
Nº 12, de 1952. Estende aos Redatores de Anais 
e Documentos Parlamentares a gratificação 
concedida aos demais funcionários da Secretaria 
do Senado Federal ................................................. 16 e 171 
Nº 4, de 1953. Assegura vantagens a funcionários 
do quadro da Portaria do Senado Federal ............. 6 
Nº 5, de 1953. Extingue um cargo de Redator de 
Anais e Documentos Parlamentares da Secretaria 
do Senado Federal ................................................. 176 
Nº 7, de 1953. Dispõe sôbre a aplicação no 
Regulamento da Secretaria do Senado Federal de 
disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União ......................................................... 33, 34 e 104 
Nº 10, de 1953. Aposenta compulsòriamente funcionário 
da Secretaria do Senado Federal ..................11, 26, 38, 47 104, 112, 146 e 154 
Nº 14, de 1953. Modifica dispositivos do 
Regimento Interno do Senado Federal .................. 74 
Nº 15, de 1953. Altera o Regimento Interno do 
Senado Federal ...................................................... 74 
Nº 16, de 1953. Concede aposentadoria ao Diretor 
Geral da Secretaria do Senado Federal .................  
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Nº 17, de 1953. Concede licença a parlamentar 
para participar da representação do Brasil na 
Conferência Internacional do Açúcar a realizar-se 
em Londres .................................94, 116, 128, 128 144, 162, 181 e 193 
  
RECEITA:  
Projeto que estima a – e fixa a despesa da União 
para o exercício financeiro de 1953; discurso do 
Sr. Apolônio Sales ................................................. 47 
  
REFORMA AGRÁRIA:  
A – apresentada na convenção do Partido 
Socialista Brasileiro; discurso do Sr. Domingos 
Velasco ................................................................... 217 
  
REGIÕES BOCIGENAS:  
Projeto que obriga a iodetação do sal de cozinha 
nas – do País; discurso do Sr. Presidente ............. 201 
  
REPUBLICAÇÃO:  
– de discurso pronunciado pelo Sr. Prisco dos 
Santos na sessão de 25 de junho de 1953, por ter 
sido publicado com incorreções ............................. 4 
– de Pareceres da Comissão de Redação e 
respectivos Anexos por terem sido publicados com 
incorreções ............................................................. 94 e 146 
Sôbre – de discurso publicado com incorreções; 
discursos ................................................................ 171 
– de trecho de discurso pronunciado pelo Sr. 
Flávio Guimarães na sessão de 17 de julho de 
1953, por ter sido publicado com incorreções ........ 154 
– de trecho da ata da 86ª sessão em 23 de julho 
de 1953, por ter sido publicado com incorreções .. 181 
– de discurso pronunciado pelo Sr. Carlos Saboya 
na sessão de 23 de julho de 1953, por ter sido 
publicado com incorreções ..................................... 193 
– de trecho da ata da 87ª sessão em 24 de julho 
de 1953, por ter sido publicado com incorreções .. 193 
– do Requerimento nº 223, de 1953, por ter sido 
publicado com incorreções ..................................... 214 
– de trecho da ata da Comissão Diretora realizada 
em 10 de julho de 1953, por ter sido publicado 
com incorreções ..................................................... 229 
Requerendo – do artigo do jornalista Renato 
Tavares, por ter sido publicado com incorreções; 
discurso do Sr. Mozart Lago ................................... 87 
  
REQUERIMENTOS:  
Nº 53, de 1953. De funcionário da Secretaria do 
Senado, solicitando retificação da contagem de 
tempo ...................................................................... 136 
Nº 177, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 304, de 
1950, referente aos pensionistas do I.P.A.S.E ....... 3 
Nº – 178, de 1953. Pede para incluir na Ordem do 
Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 321, de 1951, 
relevando de prescrição o direito de Ghislene 
Velasquesz Hosidziak ............................................ 11 
Nº 179, de 1953. Convocando o Ministro da 
Fazenda para comparecer ao Senado, a fim de 
prestar esclarecimentos sôbre a situação 
econômica e financeira do País .............................. 13 
Nº 180, de 1953. Pede para ser dado um 
substituto para o Senador Othon Mãder na 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas .................................................................. 13 
Nº 181, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1953  23 
Nº182, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 
1953, dispondo de créditos referentes às secas do 
Nordeste ................................................................. 23 

 

Nº 183, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1953, 
dispensado o interstício ............................................. 136 
Nº 184, de 1953. Pede urgência para a discussão e 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 1953, 
que retifica a lei estimando a Receita e fixando a 
despesa da União para o exercício de 1953 ................... 23 
Nº 185, de 1953. Pede urgência para a discussão e 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 
1951, criando o Ministério da Saúde e Assistência .. 23 
Nº 186, de 1953. Pede urgência para a discussão e 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 
1953, abrindo crédito para auxilio a municípios 
catarinenses ..................................................................... 23 e 36 
Nº 187, de 1953. Pede informações ao Poder 
Executivo por intermédio do Ministro da Fazenda .... 23 
Nº 188, de 1953. Pede informações diversas ao 
Ministro da Viação e Obras Públicas ........................... 23 
Nº 189, de 1953. Pede audiência das Comissões de 
Economia e Transportes e Viação e Obras Públicas 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 348, de 1949 ... 35 
Nº 190, de 1953. Pede audiência da Comissão de 
Serviço Público Civil para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 1953 ................................................... 35 
Nº 191, de 1953. Pede ao Senado para manifestar 
seu louvor ao Teatro do Estudante e à escritora 
patrícia Lúcia Benedetti .................................................. 44 
Nº 192, de 1953. Pede urgência para ser discutido e 
votado o Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 1953, 
referente a crédito para a realização do VI 
Congresso Eucarístico Nacional ............................... 45 
Nº 193, de 1953. Pede preferência para a votação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 1951 ............. 46 
Nº 194, de 1953. Pede informações ao Ministro das 
Relaçõeso Exteriores sôbre à veracidade de ato 
atribuído ao Embaixador Batista Luzardo ................. 55 
Nº 195, de 1953. Do Senador Novaes Filho, 
solicitando licença para integrar a Delegação do 
Brasil à Conferência do Açúcar, em Londres ............ 55 e 105 
Nº 196, de 1953. Pede levantamento da sessão em 
homenagem ao deputado por Goiás, Dr. Plinio 
Gayer e outras monifestações de pezar .................. 56 
Nº 197, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia da sessão imediata o Projeto de Lei da 
Câmara nº 36, de 1953 .............................................. 67 
Nº 198, de 1953. Retira emenda apresentada ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 1953 ................ 67 
Nº 199, de 1953. Pede retirada de emenda ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 1953 ............... 68 
Nº 200, de 1953. Pede informações ao Poder 
Executivo, por intermédio do Ministro da Fazenda, 
sôbre o valor total da exportação em cada Estado ... 87 
Nº 201, de 1953. Pede informações ao Poder 
Executivo, por intermédio do Ministro da Fazenda, 
sôbre licenciamentos concedidos pela C.E.X.I.M. 
desde 1951 até o primeiro semestre de 1953 ........... 87 
Nº 202, de 1953. Pede transcrição nos Anais do 
Senado do discurso do Sr. Justo Pastor Benitez sôbre o 
livro do Sr. Brasil Gerson «Garibaldi e Anita» .................. 87 
Nº 203, de 1953. Pede o adiamento da discussão e 
votação do Projeto de Lei do Senado nº 2, de 1951 . 93 
Nº 204, de 1953. Pede incluir na Ordem do Dia o 
Projeto de Lei da Câmara nº 4.253, de 1950 ............ 115 
Nº 205, de 1953. Do Sr. Olavo de Oliveira 
solicitando licença de 5 meses por ter de se 
ausentar do País ........................................................ 124 
Nº 206, de 1953. Pede para ser incluído na Orde 
mdo Dia, da sessão seguinte, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 126, de 1952 ........................................... 128 
Nº 207, de 1953. Pede dispensa de interstício para 
ser incluído na Ordem do Dia, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 31, de 1953 ............................................. 143 
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Nº 208, de 1953. Pede dispensa de interstício 
para ser incluído na Ordem do Dia o Projeto de 
Lei da Câmara nº 31, de 1953 .......................... 143 
Nº 209, de 1953. Pede dispensa de interstício 
para ser incluído na Ordem do Dia o Projeto de 
Lei da Câmara nº 239, de 1952 ........................ 143 
Nº 210, de 1953. Pede preferência para a votação 
do Projeto de Lei do Senado nº 17 de 1953 ............ 144 
Nº 211, de 1953. Pede a inclusão na Ordem 
do Dia do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 
1953, referente a iodetisação do sal ................. 151 
Nº 212, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 1953 .. 151 
Nº 213, de 1953. Pede para ser incluído na Ordem 
do Dia o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1952 .. 151 
Nº 214, de 1953. Pede informações ao Ministro do 
Trabalho, sôbre a carteira de empréstimos do I.P.A.S.E .. 151 
Nº 215, de 1951. Pede informações ao 
Ministro do Trabalho sôbre empréstimos a 
funcionários para a construção residencial ....... 151 
Nº 216, de 1953. Pede adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 293, 
de 1952, para a sessão de 27 do corrente mês  151 
Nº 217, de 1953. Pede urgência para ser discutido e 
votado o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 1953 .. 164 
Nº 118, de 1953. Pede dispensa de interstício 
para figurar na Ordem do Dia seguinte o 
Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 1953 ...... 164 
Nº 119, de 1953. Pede para ser incluído na 
Ordem do Dia o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados nº 228, referente a débitos fiscaes, 
sem parecer da Comissão de Finanças ........... 180 
Nº 120, de 1933. Pede urgência para ser discutido e 
votado o Projeto de Lei da Câmara nº 308, de 1952 .. 188 
Nº 121, de 1953. Pede inversão da Ordem do Dia 
para ser votado o Projeto de Lei da Câmara nº 128 
de 1953, antes do de nº 102, do mesmo ano ........... 191 
Nº 122, de 1953. Pede adiamento da votação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1950 .. 214 
Nº 123, de 1953. Pede informações ao Ministro do 
Trabalho sôbre nomeação e demissões de 
funcionários de Institutos de Aposentadorias ........... 214 
Nº 224, de 1953. Pede adiamento da discussão 
do Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1952 ......... 204 
Nº 225, de 1953. Pede diversas informações 
ao Ministro das Relações Exteriores .................. 210 
Nº 226, de 1953. Pede informações ao 
Ministro do Trabalho sôbre gratificações a 
funcionários a disposição de seu gabinete ...... 222 
Nº 227, de 1953. Pede audiência da Comissão 
de Economia ao Projete de Lei da Câmara nº 
188, de 1953 ..................................................... 222 
Nº 228, de 1953. Pede audiência da Comissão de 
Economia ao Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1951 ... 222 
Nº 229, de 1953. Pede destaque da emenda nº 
15 ao Projeto de Lei da Câmara nº 295, de 1950 . 223 
Nº 230, de 1953. Pede para ser votada a 
emenda nº 15 ao Projeto de Lei da Câmara nº 
295, de 1950, em duas partes .......................... 226 
Nº 231, de 1953. Pede votação separada da 
segunda parte da emenda nº 15 ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 295, de 1950 ........................ 227 
– solicitando verificação de votação; discursos  47, 116, 144 e 152 
– solicitando prorrogação da hora do 
expediente; discursos 21 .................................. 89, 151, 200 e 220 
  
RESENHA:  
– das matérias votadas no mês de junho de 1953 5 

 

REVISORES:  
A deficiência do número de – da Imprensa 
Nacional; discurso do Sr. Mozart Lago ............. 188 
  
SAL:  
Projeto que obriga a iodetação do – de 
cosinha nas regiões.bocigenas do País; 
discurso do Sr. Presidente ............................... 201 
  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
Apêlo dos empregados do Serviço Nacional de 
Febre Amarela no sentido de ser pago o –; 
discurso do Sr. Kerginaldo Cavalcanti ............. 3 
  
SAPS:  
Projeto que concede abono aos funcionários 
do –: discurso do Sr. Mozart Lago ................... 165 e 206 
  
SAÚDE PÚBLICA:  
Os problemas fundamentais da –; discurso do 
Sr. Hamilton Nogueira ...................................... 87 
  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:  
Projeto que extingue na – da Prefeitura  
do Distrito Federal o Departamento de 
Educação de Adultos; discurso do Sr. Hamilton 
Nogueira .......................................................... 198 
  
SERVIÇO NACIONAL DE FEBRE AMARELA:  
Apelo dos empregados – no sentido de ser 
pago o salário família; discurso do Sr. 
Kerginaldo Cavalcanti ...................................... 3 
  
SOLDADOS:  
Projeto que reajuste os vencimentos dos – da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal; discursos ................................ 190 
  
TRÊS LAGOAS:  
Apêlo dos trabalhadores de – no sentido de se 
solucionar ordem expedida pelo Ministério da 
Guerra sôbre fornecimento de generos para o 
abastecimento local .......................................... 48 
  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  
Projeto que dispõe sôbre os vencimentos dos 
juizes convocados pelo – do Distrito Federal; 
discursos .......................................................... 191 e 192 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO:  
Projeto que altera o quadro do pessoal do –; 
discurso do Sr. Mozart Lago ............................. 202 e 204 
  
«ÚLTIMA HORA»:  
Os subscritores da – e o comunismo; discurso 
do Sr. Assis Chateaubriand .............................. 212 
  
UNIÃO:  
Projeto que estima a receita e fixa a despesa 
da – para o exercido financeiro de 1953; 
discurso do Sr. Apolônio Sales ......................... 47 
Projeto que dispõe sôbre a estabilidade do 
pessoal extranumerário da –; discursos ........... 192 
  
VENCIMENTOS:  
Projeto que reajusta os – dos cabos e 
soldados da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal; discursos ......... 190 
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Projeto que dispõe  
sôbre os – dos juizes 
convocados pelo Tribunal  
de justiça do Distrito Federal; 
discursos ................................ 191 e 192 
  
VETO:  
Convocando o Congresso 
Nacional para apreciar – 
presidencial; discurso do Sr. 
Presidente .............................. 201 
  
VOTO EM SEPARADO:  
– do Sr. Attilio Vivacqua,  
no Parecer nº 541, de  
1953, sôbre o Projeto de  
Lei da Câmara nº 31, de 1953  

 

que altera os quadros das 
secretarias dos tribunais 
regionais eleitorais ................... 18 
– do Sr. Luis Tinoco no Parecer n° 
600 de 1953, sôbre o Projeto de Lei 
do Senado nº 7, de 1952, relativo a 
aposentadoria dos magistrados 
com mais de 60 anos de idade ........ 76 
– do Sr. Gomes de Oliveira, no 
Parecer nº 634, de 1953, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 246, 
de 1932, que altera dispositivo da 
Lei nº 192, de 1936 ......................... 140 
– do Sr. Durval Cruz, no Parecer 
nº 669, de 1953, sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara, relativo às 
contribuições do Montepio Civil ... 177 

 

 


